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Kényszerű bezárásokról született döntés Kazincbar-
cikán. Intézményi szinten az ország szinte minden te-
lepülésén, így városunkban is begyűrűzött az ener-
giaárak elképesztő mértékű emelkedésének hatása. 
A képviselő -testület rendkívüli ülésén egy komplett 
intézkedéscsomagot fogadott el, amelynek első lépé-
seként a fűtési szezon idejére, november közepétől 
várhatóan április közepéig bezár néhány intézmény.

Az előzményekről
A kormányzati döntés értelmében Kazincbarcikán (aho-
gyan a települési önkormányzatok mindegyikénél) ok-
tóber 1-jétől a távhőárak drasztikusan megemelkedtek. 
Tizennyolcszoros hődíjköltséget jelent ez az önkor-
mányzati intézmények tekintetében. Természetesen 
a lakosság továbbra is rezsicsökkentett áron kapja a 
szolgáltatást, de miután néhány épület nem lakossági, 
hanem intézményi kategóriába tartozik, így tulajdono-
saiknak a támogatás nélküli árakat kell megfizetniük. 

Megszületett a döntés, változik 
az élet Kazincbarcikán is
A kormányzati drasztikus emelések az önkormány-
zatot arra kényszerítették, hogy megoldást keressen 
arra, hogyan és miként lehet a lehetetlent kigazdálkodni. 
A törekvés az volt, hogy a gyermek- és idősellátó intéz-

mények, valamint az egészségügyi alapellátást nyújtó 
gyermek és felnőtt háziorvosok, fogorvosok rendelői, 
valamint a Védőnői Szolgálat helyiségei változatlan hő-
fok mellett működhessenek tovább.

A legfontosabb, hogy ezen ellátó épületekben 
a rezsiköltségeket a továbbiakban is tudjuk 
finanszírozni. Előreláthatólag kormányzati se-
gítség nélkül kell ezt kigazdálkodnunk. Ezért 
arra kényszerülünk, hogy első körben bizo-
nyos kulturális szolgáltatásoktól, programok-
tól egy időre elköszönjünk — ezt dr. Makkai Or-
solya, a város alpolgármestere hangsúlyozta.

Bezárt a Polgármesteri Hivatal, 
új helyszíneken lesz ügyfélfogadás
A Polgármesteri Hivatal önkormányzati lakásokba és 
egyéb ingatlanokba költözött. A védőnők az Egressy úti 
székhelyükön maradtak, a rendészek pedig a Rákóczi té-
ren. Ellenben a hatósági ügyintézők, a jegyző, az aljegyző, 
a Polgármesteri Hivatal dolgozói, a polgármester és az 
alpolgármesterek is külső helyszínekre bútoroztak át. 

A belvárosban dolgoznak azok, akik napi szinten a vá-
roslakók ügyeit intézik: például az anyakönyvvezetők, a 
hatósági ügyintézők és a szociális csoport munkatársai.
Ők olyan társasházakba költöztek, ahol lakossági, re-
zsicsökkentett árat kell fizetni, vagyis a töredékét an-
nak, mintha a Polgármesteri Hivatalban maradtak volna.

Bezárt az Egressy Béni Művelődési Központ
A bezárások — vélhetően első hulláma — jelentősen 
érintik a kulturális intézményeket. Az Egressy Béni Mű-
velődési Központ ajtajára már november közepén lakat 
került. Ennek az ingatlannak a fűtése több mint 46 millió 
Ft-ba kerülne, így nemcsak a városlakók, hanem a Bar-
cika Art Kft. munkatársai sem használhatják. 
A jelenlegi helyzetben az sajnos csak egy zárójeles hír, 
hogy a város korábban energetikai pályázatot nyert 
az Egressy korszerűsítésére. Hamarosan megindul a 
háttérmunka az energetikai tervek felülvizsgálatával, 
valamint a közbeszerzés kiírásával, és várhatóan jövő 
év közepe körül akár megkezdődhet az épület energe-
tikai fejlesztése.

A Mezey István Művészeti Központ 
az ünnepekig kitart
A város vezetése úgy döntött, hogy ez a helyszín ad majd 
otthont az ünnepi programoknak, így legalább decem-
berben nem maradnak el a kulturális események Kazinc-
barcikán. A takarékoskodás azonban sajnos a Mezeyt is 
eléri. Csökkentett energiafelhasználással, alacsonyabb 
hőfokkal működik az ünnepek végéig. Aztán karácsony 
után várhatóan ez az épület is bezár. Itt az állagmegóvás 
miatt temperáló fűtés megy majd, reménykedve várva, 
hogy ha a távhő ára januárban csökkenne, akkor akár 
újra lehessen indítani a működtetését. 

A Kazinczy Ferenc Tornacsarnokra 
nagy az igény
A tornacsarnok helyzete szintén drámai, a létesítmény 
szerepe pedig rendkívüli. Itt edzenek a kézilabdások, a 
teniszezők, a birkózók, a súlyemelők, ide járnak a focis-
ták, de a kazinczys diákok testnevelésóráinak is ez a 
helyszín ad otthont. Az önkormányzat a jelenlegi helyzet-
ben első körben nem tudja biztosítani a csarnok fűtését, 
ám ha megérkezik a fagyos idő, akkor egy temperáló 
fűtéssel igyekeznek majd egy minimálisan elfogadható 
hőmérsékletet biztosítani odabent, hogy sportolásra 
alkalmas legyen a létesítmény. 
Az biztos, hogy a sportolók részéről van igény a csarnok 
működtetésére, még alacsonyabb hőmérsékleten is, ám 
a kinti időjárási viszonyokhoz képest mindenképpen 
elfogadhatóbb körülmények között lehet az edzéseket 
megtartani. 

ÚJ IDŐSZÁMÍTÁS KEZDŐDÖTT 
KAZINCBARCIKÁN

TÜRELEMRE ÉS MEGÉRTÉSRE VAN SZÜKSÉG
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Tabu: óvodák, bölcsődék, nyugdíjas intéz-
mények és az egészségügyi alapellátás
A városvezetés minden erejével azon dolgozik, hogy 
az óvodák, a bölcsődék, a nyugdíjas létesítmények és 
az egészségügyi alapellátás ne essen a távhőárak ál-
dozatává. 

Küzdünk azért, hogy ezek a létesítmények 
nyitva maradhassanak, így nincsenek ezek-
re vonatkozó, bezárással kapcsolatos ter-
veink. Szitka Péter, városunk polgármestere 
nem enged abból, hogy ezek az intézmények 
az energiaárak áldozatává váljanak. A kér-
dés azonban az, hogy meddig tudjuk fenn-
tartani kormányzati segítség nélkül ezeket 
a szolgáltatásokat úgy, hogy a több mint 1,3 
milliárd forintnyi szolidaritási hozzájárulást 
az állam részére be kell fizessük, és jól tud-
ják a városlakók, hogy a kormány elvonta a 
gépjárműadót, az iparűzési adó egy részét 
és még sorolhatnám. Olyan nehézségek elé 
állítják ezzel az önkormányzatokat, ami ter-
vezhetetlenséget, kilátástalanságot hoz, és 
nem utolsósorban akkora összegről beszé-
lünk, ami kigazdálkodhatatlan egy ekkora 
település esetében — ezt már Klimon István 
alpolgármester hangsúlyozta.

Nyitva marad a KolorLab
Mégsem kell bezárni a KolorLab épületét, legalábbis 
egyelőre. A városvezetés és az innovációs központ 
bérlői közösen megállapodtak abban, hogy a megnö-
vekedett energiaköltségeket nagyobb részben az ön-
kormányzat, kisebb részben pedig a bérlők vállalják. Az 
árakról és a hogyan továbbról karácsony után folytató-
dik az egyeztetés a vállalkozókkal.

Költözött a Barcika Holding is
A holding Munkácsy téri irodaházában nem érvényesít-
hető a lakossági ártámogatás, vagyis a tizennyolcszoros 
árat kellene fizetni a hődíjért. A holding munkatársainak 
egy része ezért  saját tulajdonú Egressy úti ingatlanokba 
költözött, míg a Barcika Príma Kft. dolgozói és a köny-
velők a Jóbarát Étteremben, illetve a központi konyhán 
tevékenykednek a következő hónapokban. 

Kicsit szűkebben vannak a kollégák, de meg-
oldják a feladatokat, hiszen az a cél, hogy a 
béreket továbbra is ki tudjuk fizetni, valamint 
hogy a távhőszolgáltató cégünk, a Barcika 
Szolg Kft. likviditását meg tudjuk őrizni — erő-
sítette meg kérdésünkre Dr. Kovács László 
holdingvezető.

Igazgatási szünet 
A Polgármesteri Hivatal egy hosszabb igazgatási szü-
netet is elrendel. Ez azt jelenti, hogy január 2-tól 8-ig, 

A beszédes számok 

Alapdíj+hődíj 
2021

Alapdíj+hődíj 
2023

Alapdíj+hődíj 
2023 18 C°-on

Alapdíj+temperáló fűtés 
80%-os megtakarítással

Egressy Béni Művelődési Központ 5 039 000 Ft 46 339 000 Ft 35 779 000 Ft 11 139 000 Ft
Mezey István Művészeti Központ 4 300 000 Ft 33 100 000 Ft 25 780 000 Ft 8 700 000 Ft
Kazinczy Ferenc Tornacsarnok 4 800 000 Ft 61 000 000 Ft 46 720 000 Ft 13 400 000 Ft
Polgármesteri Hivatal 3 588 000 38 728 000 29 848 000 9 128 000

hétfőtől péntekig 5 munkanap igazgatási szünet lesz 
érvényben, igazodva az iskolai téli szünethez.

A megtakarítás
A bezárásokkal megspórolt pénz több száz millió Ft. 
A városvezetés azonban az év elején az energiaárak 
ilyen mértékű emelkedésével nem számolt. A legutolsó 
számítások szerint matematikailag 500-600 millió Ft-
os megtakarítás lenne elérhető, de miután az óvodák, 
bölcsődék, idősellátó és alapellátást nyújtó egészségügyi 
intézmények esetében ez nem érvényesíthető, így csak 
részleges megtakarítással lehet számolni.

Kiegyenlítetlen számlák = ellehetetlenülő 
távfűtés
A kiegyenlítetlen számlák veszélyeztetik a városban 
élő, időben és becsülettel fizető lakók távhőellátását 
is. Hiszen, ha a nagyobb összegű számlák rendezetle-
nek maradnak például a kórház vagy a tankerület ré-
széről, akkor a Barcika Szolg Kft. sem tudja teljesíteni 
az Alteo Energiaszolgáltató Nyrt. felé a szerződéses 
fizetési kötelezettségeit, így a teljes szolgáltatás elle-
hetetlenülhet.

A legelső megszorítás az uszoda 
bezárása volt
A Kazincbarcikai Fedett Uszoda október 1-jétől határo-
zatlan időre bezárni kényszerült. Ennek oka, hogy a gáz 
árának drasztikus emelkedése miatt körülbelül a négy-
szeresébe kerülne az üzemeltetési költsége.

A gázárváltozás az uszoda évi 85-110 millió forintra rúgó 
üzemeltetési költségét majd’ 300 millió forinttal növelte 
volna meg, vagyis a teljes üzemeltetési költség 450 mil-
lióra emelkedett volna. Ezt pedig a város saját forrásból 
nem tudja kigazdálkodni.

A városvezetés azt tervezi, hogyha a gázárak lejjebb 
mennek, és egy stabilabb költségvetés mellett az anyagi 
lehetőségek engedik, akkor újranyithat Kazincbarcika 
uszodája.

Nagy a baj!
A takarékossági intézkedések részeként első körben 
november 15-től bezárt a Polgármesteri Hivatal és az 
Egressy Béni Művelődési Központ épülete. Az ezekről 
szóló döntés a városvezetés számára is fájdalmas és 
húsbavágó, de fontos a lakosság megértése és türel-
me. Az intézkedések csak a szükséges szinten fognak 
realizálódni, ám hogy nagy a baj, azzal a városlakóknak 
is szembesülniük kell.

A barcikaiak közvetlenül egyelőre keveset 
éreznek a drasztikus energiaár-emelésből, 
hiszen otthonaikban továbbra is rezsicsök-
kentett áron kapják a távhőszolgáltatást, a 
gázt és a villamosenergiát. De hogy milyen 
nehéz helyzetbe került a távhőárak drágulá-
sa miatt az önkormányzat, az közvetlenül az 
itt élőket is érinti majd. Ugyanis, ha a bezárá-
sokkal nem sikerül megfelelő szintű megta-
karítást elérni, akkor kénytelen lesz a város 
az intézményi, céges vagy épp hivatali rend-
szerében a dolgozói létszámot csökkente-
ni, azaz lehetnek olyanok, akik elveszíthetik 
munkájukat és ezzel megélhetésüket — ma-
gyarázta dr. Makkai Orsolya, a város alpol-
gármestere. 

VIII. évfolyam 11. szám
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HELYÜKRE KERÜLTEK A KERESZTTARTÓK 
A VÍZI KOMPLEXUMBAN

A tervek szerint haladnak a munkálatok a 
Csónakázó-tó mellett épülő vízi komple-
xumban. A legutóbbi bejáráson a kivite-
lező cég vezérigazgatója megerősítette: 
a számítások szerint határidőre, vagyis 
2023 szeptemberére elkészül Kazinc-
barcika legnagyobb beruházása.

Látványos szakaszához érkezett Ka-
zincbarcikán a vízi komplexum építé-
se: a szakemberek gépek segítségével 
beemelték a kereszttartókat. A feladat 
összehangolt munkát és precíz előkészü-
leteket követelt meg. Egyszerre 4 daru 
dolgozott, hogy szerkezeten belülre ke-
rüljenek a kereszttartók.

Oláh Zoltán, az FK Raszter Építő Zrt. fő-
mérnöke számokkal érzékeltette a mun-
kafázis monumentális nagyságát.

A munka folya mat 
gyor san haladt, ehhez 
azonban alapos előké-
szítésre volt szükség. 
Halász Bélától, a KSK 
Delfin Vízisport Klub 
elnökétől megtudtuk: 
már kész az 50 méte-
res medence szerke-
zete is, és láthatóak az érintőpanelek ki-
állásai, valamint a bukóvályú a feszített 
víztükörhöz. 

„A hátsó részben lesznek majd a tan-
medencék, egy kicsit magasabban, mint 
a versenymedence szintje. Annak a tar-
tószerkezeti munkáit már befejeztük, a 
következő lépés pedig a tanmedencék 
alaplemezeinek öntése lesz.”

A beruházás látványos szakaszához 
érve egy bejárás keretében lehetett 
megtekinteni a vízi komplexum épülé-
sének jelenleg fázisát, amelyen részt 

vett Szitka Péter, Kazincbarcika polgár-
mestere is. Mint megtudtuk, nemcsak 
jó ütemben halad az építkezés, hanem 

az eredeti tervekhez 
képest még kicsivel 
előrébb is tartanak a 
munkálatokkal.

„Az uszodatér vasbe-
tonszerkezete elké-
szült, az acélszerkezet 
beemelése után pedig a 
tetőfedés következik. 

Reményeink szerint, ha az időjárás nem 
nagyon szól közbe, akkor január közepé-
re beázásmentessé válhat az uszodatér, 
azaz teljes egészében le lesz fedve.”– 
mondta  Kalmár László, az FK Raszter 
vezérigazgatója. 

Az év elején indult beruházás több ütem-
ben valósul meg. Az első több mint 6,5 
milliárd forintba kerül. Lesz benne uszoda 
és wellness, később pedig kültéri strand 
is épül hozzá. Az épületnek a tervek sze-
rint 2023 őszére kell elkészülnie. Kalmár 
László megerősítette: tartani tudják a 
vállalt határidőt.

22 tonna egy-egy emelés 
és 48 méter a fesztávolsá-
ga. A tető, ami az uszodatér 
fölött van, egy 3 ezer négy-
zetméteres tetőszerkezet 
— ez készül most.

GŐZERŐVEL KÉSZÜL A VASVÁRI TÉR BELSŐ UDVARA

A Deák és a Kazinczy után hamarosan a Vasvári tér is 
megújul Kazincbarcikán. Sőt, jövőre a Szemere és a 
Thököly is sorra kerül. A beruházással mindegyik belső 
udvar egyedi arculatú lesz, és a pihenőjelleg kap erő-
teljesebb hangsúlyt. A terveket korábban a lakókkal is 
leegyeztette a városvezetés, így velük összhangban 
zajlanak a munkálatok.

A munkagépek és a szakemberek még mindig tudnak 
dolgozni a Vasvári tér rekonstrukcióján. Egyre jobban 
látható, hogyan fog mutatni a felújított belső udvar.

Éles Sándor 20 éve él itt. Azt mondja, minden lakó örül 
a fejlesztésnek. 

„A szomszédos téren szoktunk pingpongozni, így meg-
lepetés volt számunkra, hogy ez még modernebb lesz. 
Olyan dolgok készülnek ide, amit még így elképzelni 
is nehéz, hogy hogyan lesz majd a végén kialakítva. 
Az biztos, hogy itt mindenki nagyon örül neki, és azt hi-
szem, Kazincbarcikán ez lesz a legszebb tér.”

Az újkazinci városrészen a Deák és a Kazinczy tér már 
korábban megújult. A 80-as évek második felében épült 
lakótelepre ráfért a rekonstrukció: szépen parkosított belső 
udvarral, térkövezett járdákkal, homokozóval, pingpong-
asztallal és megújult közvilágítással, energiatakarékos 
fényforrásokkal. Mindeközben pedig megmaradtak a 
hosszú évekkel ezelőtt ültetett, nyáron hűs árnyat adó fák.

Perjési Zsolt, a terület önkormányzati képviselője azt 
mondta: a Deák és a Kazinczy terekhez hasonló műszaki 
tartalommal újítják fel a Vasvári teret is, de mindegyik 
belső udvarnak egyedi arculata lesz. 

„Először el kellett bontani a régi járdákat, a régi dühön-
gőt, néhány fát ki kellett vágni. Viszont amit lehetett, azt 
megtartotta a kivitelező. Jelenleg párhuzamosan folynak 
a tereprendezési munkák, és a minap már láttam, hogy 
megérkeztek a facsemeték is.”

A tervek szerint a Vasvári után a Thököly és a Szemere 
tér is megújul. A kivitelező várhatóan 2023-ban adja át 
az újjávarázsolt tereket az ott élőknek.

2022. 11. 25.



KOLORHÉT 5

MEGKEZDŐDÖTT KAZINCBARCIKA ÉS VADNA 
KÖZÖTT A KERÉKPÁRÚT ÉPÍTÉSE
Kazincbarcika, Sajóivánka és Vadna polgármestere is 
elkötelezett abban, hogy a kerékpáros közlekedés sa-
ját településükön és azok között is intenzívebb legyen. 
Négy évvel ezelőtt fogalmazódott meg bennük az a 
gondolat, hogy Kazincbarcikáról a szlovák határig ke-
rékpárút épüljön. Ennek első szakasza valósulhat meg 
a most indult beruházásnak köszönhetően. 

Pályázati pénzből, 100%-os támogatással, a Geo Nord 
Bau Kft. építheti meg a kerékpárutat Kazincbarcika és 
Vadna között. A kivitelezőnek egy éve van a munká-
latok befejezésére. Vadnán Bencze Péter, Sajóivánkán 
Seszták Ottó, Kazincbarcikán pedig Szitka Péter pol-
gármester rengeteget dolgozott azon, hogy a közös 
projekt megvalósuljon.

Az elmúlt években Kazincbarcikán már több 
mint 10 km kerékpárút épült. Ez a fajta köz-
lekedésfejlesztés az elkövetkezendő időszak 
feladata, hogy ne csak a városon belül, hanem 
települések között is el  lehessen jutni kétkeré-
ken egyik pontból a másikba. – hangsúlyozta 
Szitka Péter, Kazincbarcika polgármestere.

 A három település vezetője még 2018-ban kezdte 
az együtt gondolkodást, keresve a terület ország-
gyűlési képviselőjével közösen azt a pályázati lehe-
tőséget, amely a legnagyobb mértékű támogatást 
biztosíthatja.

A közös munka annyira jól sikerült, hogy 100%-os 
finanszírozású pályázaton nyert a projekt. A munka 
már elkezdődött, és a tervek szerint jövő októberben 
megtörténhet a szalagátvágás a településeket össze-
kötő vadonatúj kerékpárúton.

SOKAN NEM ÉLTEK A FELZÁRKÓZTATÁS 
LEHETŐSÉGÉVEL HERBOLYÁN

Egy épületet már elbontott az önkormányzat, most egy 
újabb került sorra, és a harmadiknak is közeledik az ideje. 
Folytatódik a herbolyai városrészben a szanálásra ítélt 
ingatlanok bontása, hogy a terület újra használhatóvá 
váljon, és szebb, méltóbb napokat is megélhessen, mint 
annak idején, fénykorában.

Jó néhány éve úgy döntött az önkormányzat, hogy a 
szegregált területeken lévő felújíthatatlan, gazdaságilag 
totálkáros épületeket visszavásárolja, majd lebontja. A 
napokban a klasszikus régi telepen egy saját tulajdon-
ba került ingatlant dózeroltak el, ezt megelőzően pedig 
egy barakkban található épületet.Ezek olyan régi ko-
lóniaépületek, amelyeket a bányászat fénykorában az 
ott dolgozóknak építettek. Önkormányzati tulajdonból 
annak idején szinte mindegyik magántulajdonba került, 
és eléggé amortizálódtak.

Korábban az önkormányzat a szociális városrész-reha-
bilitáció keretében felújította az épületek egy részét, és 
fejlesztette az infrastruktúráját. Minden ingatlanba be-
kötöttük a vízmérő órát és kiépítettük hozzá az aknát. 
Volt, aki rákötött a víziközmű-hálózatra, ám sokan nem 
éltek ezzel - ők a mai napig kijárnak a közkútra, és onnan 
hordják maguknak a vizet – idézte fel az önkormányzat 
felzárkóztatásra vonatkozó korábbi lépéseit Klimon Ist-
ván, a város alpolgármestere. 

A szociális városrész-rehabilitáció keretében a Kazinc-
barcikai Szociális Szolgáltató Központ itt létrehozott új 
telephelyén egy ideje mosoda működik, amit a helyiek 
használhatnak. De nem ez az egyetlen az ott élők szá-
mára nyújtott lehetőségekből.

Az önkormányzat együttműködő partnerei, a Szalézi 
Rend és az Idővár Nyugdíjas Kulturális Klub tagjai felzár-
kóztató foglalkozásokat tartanak az itt élő gyerekek-
nek, az oktatási központ pedig az átképzésre fókuszál, 
valamint arra, hogy segítse az emberek munkában való 
helytállását, hogy több lehetőséget kapjanak – mondta 
Klimon István.

Az alpolgármester azt is közölte, hogy a herbolyai in-
gatlanok nagy részét gazdaságosan felújítani már nem 

lehet, de természetesen 
vannak jó állapotúak, 
amelyeket tulajdonosa-
ik jó gazda módján kar-
bantartanak. A bontásra 
érettek sajnos nem kap-
ták meg az odafigyelést.

A városrészben hama-
rosan egy harmadik in-
gatlan elbontása is vár-

ható, de hasonló sors vár a legtöbb használhatatlan, 
korszerűtlen és elavult épületre. Az önkormányzat 
szeretné egységesen kezelni a területet, és tovább-
ra is a lakófunkcióban látja a jövőt. A lehetőség azon 
múlik, hogy a korábbi bányászati tevékenység miatt 
milyen a talaj állékonysága, hogyan változik a terep. A 
mostani munkálatok helyszínétől néhány méterre már 
megfigyelhető a talaj suvadása, így szükséges lesz a 
talajszerkezet minőségének és a talajnak a vizsgála-
ta ahhoz, hogy kiderüljön: a jövőben építhetőek-e ide 
lakóingatlanok.

Ha valaki megfordul majd a régi telepen, remélem ha-
marosan azt fogja látni, hogy egyre szebbé válik a kör-
nyezet, és egyre inkább használhatóvá – így vízionálja 
Herbolya jövőképét Klimon István.
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„A szobrok városáról emlékeznek meg Kazincbarcika legrégebbi városi 
kiadványai, amelyek évtizedekkel ezelőtt gyönyörű szobrainkat és 
helyeinket igyekeztek megmutatni. A Tükörcserepek kötetsorozat pél-
dául a Kazincbarcikán élő érdekes személyeket sorakoztatta fel, azzal 
együtt, amit a városért és térségért tettek. Eddig Csurák Zsuzsanna a 
város felkérésére készült Kazincbarcika története című tanulmánykönyv 
foglalta össze legjobban a város történelmét, teletűzdelve jelentős 
nevekkel és évszámokkal. Egy másik könyv Mezey Pista bácsi képein 
keresztül, szinte szöveg nélkül képviselte Barcikát. Azonban olyan kiad-
vány, mint a friss Úti cél: Kolorcity, még nem készült. Ez színes, érdekes,  
és nemcsak egy adott témára koncentrál. 

2012-13-tól építjük a Kolorcity brandet, és ehhez illeszkedően készí-
tettünk most egy olyan kötetet, ami megmutatja a város színessé-
gét, zöld felületeit, monumentális alkotásait és azt is közvetíti, hogy 
milyen rugalmasan, dinamikusan gondolkodunk mi, barcikaiak vagy 
hogy milyen sokat fejlődött Kazincbarcika arculata és látképe az utolsó 
10-15 évben.

Azok, akik már rég nem jártak nálunk, gyakran arra emlékeznek, hogy 
szép, de kicsit szürke iparváros vagyunk. Ám akik évtizedek után vissza-
jönnek, elképesztőnek találják a változást és az új látványt, ahogyan 
többek között a Tour de Hongrie főszervezője is.”

Az alpolgármester szerint fő célkitűzés volt az egykori szocialista 
iparvárosból egy színes csemegét, egy csodaszép és élhető várost 
kihozni.

„Az alig 7 évtizedes Kazincbarcikának nincsenek várhoz hasonló súlyú 
történelmi attrakciói, ezért is gondoltuk úgy, hogy egy új városmárka 
építése az itt lakóknak is fontos lehet, emellett pedig hogy jól érezzék 
magukat a városukban, és büszkék is lehessenek rá. Az új branddel 
azt is szerettük volna, hogy akik tesznek Kazincbarcikáért, még többet 
kapjanak vissza: megfelelő közbiztonságot, hatalmas játszótereket, 
színvonalas iskolákat, óvodákat, bölcsődéket, rendezett egészségügyi 
alapellátást, hogy aki akar, az munkát találhasson, sőt, 2022-től akár 
egyetemi képzésen is részt vehessen.” 

Úti cél: Kolorcity — 
avagy Kazincbarcika formabontó színes könyve

Egy „sokoldalú”, színes meglepetés készült Kazincbarcika lokálpatriótáinak, külsős hódolóinak vagy a városra kíváncsi messzi-
ről érkezőknek. Úti cél: Kolorcity címmel 2022 végén egy könyv jelenik meg, ami még nem látott módon, több érdekes, újszerű 
szemszögből mutatja be városunk jelenkori alteregóját, a Kolorcityt. 

Dr. Makkai Orsolya, Kazincbarcika alpolgármestere a Kolorcity személyes, lelkes rajongója mesél a derült égből érkező új 
könyvről. A városvezető visszatekint az elmúlt évtizedekben megjelent kazincbarcikai keményfedelesekre és kiadványokra, 
amelyekből bár sokat és sokfélét talált, de olyat, mint az Úti cél: Kolorcity, egyet se.

JÖN
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Makkai Orsolya szerint a könyv egy plusz desszert lehet a városlakók-
nak, ami ugyanolyan színes, dinamikus és lendületes, mint a Kolorcity. 

„A kiadvány nem dolgozza fel Kazincbarcika múltját és jelenét teljes 
egészében. Helyette olyan témákat ragad meg, amelyek a múltban és a 
jelenben fontosak a városnak. Ezek hangjai főleg egykori vagy jelenlegi 
barcikaiak, Barcikához szorosan köthető személyek, köztük országosan 
ismert arcokkal, mint Rubint Réka vagy Deniz, a kétszeres Fonogram-dí-
jas magyar rapper, énekes és dalszövegíró. Többek között ők mesélik el, 
hogy számukra miért szép, színes és élhető a város.”

Az Úti cél: Kolorcity minden korosztály számára igyekszik érde-
kes lenni, mégpedig  a könyv narrátorainak megválasztásával. 
Ezért a városhoz közvetlenül nem kötődő személyek is mesélnek 
Kazincbarcikáról.

„A stand-up stílusban előadó, országosan is elismert történész, Katona 
Csaba a múlt érdekességeit közvetíti. A “kocsmázva utazó, utazva 
kocsmázó” Kocsmaturista blogger — aki mára mintegy 300 magyar és 
európai várost megjárt — a jelen friss tapasztalatait osztja meg. Fontos 
volt nekünk a friss látásmód üzenete. Az, hogy eljöjjön városunkba egy 
idegen, és teljesen más szemszögből nézze meg és vizsgálja Kazincbar-
cikát, mint az itt élők.”

A könyv tartalma, színessége és tördelése egyértelműen a Kolorcityre 
és annak különlegességére hasonlít. Sőt, kiemelendő momentum a 
kiadvány borítója, amelyet Somodi-Hornyák Szilárd festőművész és 
művésztanár, rá egyáltalán nem jellemző stílusban készített.

„Ha megnézzük a borítót, akkor azt látjuk, hogy mégis egy olyan jelleg-
zetes kép született a városvezetés kérésére, ami miatt szintén sokáig 
fogjuk emlegetni “Somát”. A keményfedeles borítón nem egy valójában 
létező pontját láthatjuk Barcikának, ám mégis olyan jellegzetes városi 
helyszínek jelennek meg rajta, mint például a tízemeletesek vagy a 

Csónakázó-tó, amelyekről azonnal felismerhető a város azoknak, akik-
nek van képe róla, az itt élőknek pedig különösen. A belső oldalakon 
szintén gyönyörű színeket és fantasztikus képeket használunk, ráadásul 
ezeket még nem láthatták a városlakók, így már csak ezért is érdemes 
megnézni.”

Az alpolgármester 0-tól 99 éves korig mindenkinek ajánlja az Úti cél: 
Kolorcityt, függetlenül attól, hogy aki forgatja, az nagyon szeret-e 
olvasni vagy csak szívesen átlapozná, mint egy képes újságot, bizo-
nyos pontoknál meg-megállva.

“Cél volt, hogy mindenki találjon benne tartalmat, akár a történelem 
vagy a művészet érdekli, netán ismert médiaszereplők barcikai gyöke-
reivel ismerkedne szívesen. Szerettük volna, hogy a múlt és a jövő is fel-
villanjon a könyvben, és hogy aki eddig nem ismerte a Kolorcity brandet, 
az most hatásosan megismerhesse.”

„Azt akartuk, hogy amikor egy barcikai megmutatja egy könyv segítsé-
gével azt, hogy mitől érdekes a városa, akkor azt egy utazásnak képzelje 
el. Így lett a legmegfogóbb cím az Úti cél: Kolorcity.”

Az egyik legnagyobb kihívás a címválasztás volt —árulta el Mak-
kai Orsolya. A végeredményt olvasva talán nem túlzás azt állí-
tani, hogy izgalmasan érvényesül a kiadvány címe, és jól össze-
foglalja a legfontosabb üzenetét.

VIII. évfolyam 11. szám



KOLORHÉT 8

IMPRESSZUM
KOLORHÉT – kulturális és közéleti hetilap, megjelenik 
péntekenként
ISSN 2416-2531    Megjelenik hetente 12050 példányban.
Kiadó: Barcika Art Nonprofit Kft. 3700 Kazincbarcika, Fő tér 5.
T.: 48/510-220  |  F.: 48/510-224 

Ügyvezető igazgató: Szemán Norbert
Főszerkesztő: Halász Erika
Munkatársak: Untenerné Márton Ágnes, Bartók Bence
Tördelés, design: Augusztin Nándor
Hirdetésfelvétel: +36 30 262 6968

Szerkesztőség: 3700 Kazincbarcika, Jószerencsét u. 1/A
Telefon: 48/800-800
E-mail: szerkesztoseg@barcikaart.hu
Nyomda:  Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Felelős vezető: Németh Balázs ügyvezető

EmilEmil
karosszériakarosszéria
TELJES KÖRŰ
BIZTOSÍTÁSI
ÜGYINTÉZÉS
Érdeklődni:
06-30/479-3914

KAZINCBARCIKA,
BERCSÉNYI ÚT 17.
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FORGALMIREND-VÁLTOZÁS 
AZ ALSÓVÁROSI KÖRÚTON

November 21-től változott a forgalmi rend az Alsóvárosi körúton. Egyes szakaszok 
egyirányúvá váltak.

Kazincbarcika Város Önkormányzata az Alsóvárosi körút közlekedésbiztonságának 
növelése, valamint a forgalmi torlódások csökkentése érdekében egyirányúsította 
az útszakaszt. 

A forgalmirend-változás már érvényben van, a közúti közlekedési jelzőtáblák pedig 
a helyükre kerültek.

A gépjárművezetők fokozott óvatossággal, a jelzőtáblákat figyelembe véve közle-
kedjenek az érintett útszakaszon. A közlekedés elősegítése és a balesetek elkerülése 
érdekében az elkövetkezendő időszakban az Alsóvárosi körúton fokozott rendészeti 
jelenlétre kell számítani.

LAKOSSÁGBARÁT 
INTÉZKEDÉS

VÁLTOZTAK A KRESZ-SZABÁLYOK KAZINCBARCIKÁN
A városban található tűzoltósági felvonulási területeken mostanáig tilos volt megállni. 
Ez főként akkor volt bosszantó, ha valakinek rakodnia kellett, netán költözködött. Ez 
változott november 21-től Kazincbarcikán.

Az Önkormányzat felülvizsgálta a tűzoltósági felvonulási területeken történő vára-
kozás kérdését Kazincbarcikán. A megállási tilalmat jelző táblákat november 21-től 
várakozni tilos táblák váltották. Az intézkedés oka, hogy könnyebb legyen a városban 
például a rakodás vagy a költözködés.

Természetesen a közlekedési jelzőtáblákra vonatkozó előírásokat továbbra is fi-
gyelembe kell venniük a gépjárművezetőknek, hiszen ezek a területek mentési út-
vonalakon találhatóak. A szabályok betartását ezután is ellenőrizni fogják az erre 
feljogosított hatóságok.

Folyamatosan dolgoznak a Barcika Park Nonprofit Kft. 
munkatársai a városban. Az őszi munkálatok ütemezett 
elvégzése mellett már megtörtént a síktalanító és hótoló 
gépek téli karbantartása és felkészítése.

Még mindig tart a lombszedés a városban. A hidegebb 
napok beköszöntével a végéhez közeledik a fák lomb-
vesztése, így a Barcika Park Nonprofit Kft. munkatársai 
ezeket gyűjtik és szállítják el. A munka elhúzódó, ugyanis 
a levelek hullása akár decemberig is eltarthat. A zöldhul-
ladék a Sajókazai Hulladékkezelő Centrumba kerül, ahol 
biológiai eljárással komposzt készül belőle.
Ezzel párhuzamosan, folyamatosan kerülnek ki a parkok, 
körforgalmak ágyásaiból az egynyári virágok, valamint a 
gumós és gyökérgumós növények. Az évelő növények 
visszavágása, illetve a rózsaágyások takarása már meg-
történt, így a fagy nem tehet kárt bennük. 
A faültetések év végéig folytatódnak: a földlabdás növé-
nyek helyeit a szakemberek körültekintően választják ki, 
figyelembe véve, hogy a fák lombkoronája és gyökérzete 
se tegyen kárt a közművekben. A faültetések a lakosság, 
valamint a nevelési-oktatási intézmények tanulóinak 
bevonásával történik.

Az ivókutak téliesítése, lezárása már megtörtént a vá-
rosban és a köztemetőben is, miként a szökőkutak le-
zárása, takarása is. Így a fagy nem tehet kárt ezekben.
Mindemellett a csapadékvíz-elvezető árkok tisztítása is 
napirenden van a szezonális munkák mellett.
A Barcika Park Nonprofit Kft. a téli síktalanításra alkal-
mas járműveket és munkagépeket felszerelte. A szak-

emberek az eszközöket folyamatosan karbantartják, 
az ügyeleti rendszerrel pedig a humánerőforrás is biz-
tosított. Emellett már rendelkezésre állnak a szükséges 
síktalanítási anyagok, amelyeket egy erre biztosított 
zárt helyen tárolnak. Így ha megérkezik az első na-
gyobb havazás, felkészülten indulhat a téli síktalanítás 
Kazincbarcikán.

ŐSZI MUNKÁLATOKBAN 
A BARCIKA PARK NONPROFIT KFT.
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Mikortól datálható közírói pályafutása? Hogyan tudná 
meghatározni közírói státuszát?

Ha jól emlékszem 1995-ben, a Közélet akkori főszer-
kesztőjének felkérésére közérdeklődésre számot tartó 
témákról írtam. Mindig is volt bennem egy bizonyos fokú 
exhibicionizmus: aktuális kérdésekről szerettem leírni a 
gondolataimat, az érzelmeimet, a kételyeimet. Ezek az-
tán egyre szaporodtak, a témák pedig bővültek. Mára öt 
kötetet tudhatok magaménak.

A kezdeti időszakban melyek voltak a kedvenc témái, 
illetve milyen irányba mozdult el a későbbiekben?

Eleinte a családommal kapcsolatos faramuci helyze-
tekről, eseményekről írtam, hiszen gyermekeim kiapad-
hatatlan forrást jelentettek ezek megírásához. Ahogyan 
idősödik az ember, szeret a múlt felé fordulni, ez történt 
velem is. Ma már nagyobb jelentőséget tulajdonítok 
a múltbéli eseményeknek, mint a jelennek. Az is igaz, 
hogy nálam is érvényesült az örökbecsű igazság „az idő 
mindent megszépít”.

A negyedik kötet megjelenése után azt mondta, hogy 
ez az utolsó. Mi késztette az új könyv megírására?

Úgy látszik, grafomániám erősebb volt az ígéretnél. 
A COVID-járvány idején kialakult bezártság, beszűkült 
élettér is közrejátszott abban, hogy a mindennapokban 
újra előtérbe került az írás. De a számítógép is adta a 
lehetőséget, és megtetszett az internetes napló új-
donsága. Nálam ez egyfajta COVID-napló. Jó volt látni 
nyomtatásban (képernyőn) a gondolataimat, ami egyben 
szubjektív és objektív is. 

Hogyan született a könyv címe?
A könyv megjelenésével kapcsolatban közvélemény-

kutatást végeztem a Facebookon, hogy ismerőseim ér-
demesnek tartják-e írásaimat arra, hogy könyvalakban 
megjelenjenek. A pozitív visszajelzések után hozzálát-
tam az anyag kiegészítéséhez, rendezéséhez, nyomdai 
előkészítéséhez. Már csak a cím hiányzott! A megje-
lentetésben közreműködőktől kértem javaslatot, és a 
Fészbukságaimat választottam.

Kinek ajánlja a kötetet?
Azzal a titkos céllal, eltitkolt vággyal írtam és aján-

lottam a könyvemet unokáimnak, hogy ha néhány év 
múlva elolvassák, akkor megtudhassák, hogy nagyap-
juknak is voltak élményei. Ajánlom továbbá barátaim-
nak és ellenségeimnek, de az írott szót nyomtatásban 
kedvelőknek és a jövőben hívőknek is.

Milyen tematika szerint csoportosíthatók 
az írásai?

A gondolatok vezérfonala a 
múlt-jelen-jövő köré csoporto-
sul. A koromnál fogva nagyobb te-
ret kapnak a múlt megélt, sokszor 
humoros, illetve ijesztő kalandjai. 
Jó volt újra átélni ezeket. A közel-
múltat, a jelent átszőtte a CO-
VID-járvány, mely nem sok jót 
hozott, inkább a félelmet erősí-
tette. A jövő?? Az már egy kicsit 
talányosabb. Érdekes, mindig 
vonzott a sci-fi, sőt szerettem 
volna regényt írni ebben a mű-
fajban. Talán ez már nem való-
sul meg. De a könyvben központi 
szerepet szántam a Marssal kap-
csolatos írásaimnak, amelyet a gro-
teszk-humor eszközével próbáltam 
megjeleníteni.

Írásaiban gyakran iróniával fűszerezi 
mondanivalóját. Mi készteti vélemény-
formálásra?

Egész életemet áthatotta a tudomá-
nyos és szépirodalmi könyvek iránti ér-
deklődés. Az „íráskényszeremnél” csak az 
„olvasáskényszerem” volt nagyobb. Jogi és 
filozófiai tanulmányaim megerősítettek abban, hogy ne 
csak a dolgok színével foglalkozzak, hanem a fonákjá-
val is. Megnézni és meghallgatni a másik oldalt is — ez 
kényszerít engem véleményformálásra, és erre ösz-
tönzöm olvasóimat is.

Így hetvenkedve, mivel tölti a napjait? Nem hiányzik a 
közélet, az ügyvédi pörgés?

Napjaim kiegyensúlyozottan telnek. Újra olvasom 
kedvenc könyveimet, a televízióban csak tudományos 
csatornákat nézek. A „műveljük a kertjeinket” szlo-
gent megfogadva élvezem a szabadban töltött időt, 
a kerti munkálatokat. Igyekszem négy unokám bol-
dog nagyapja lenni és ki-
elégíteni minden kíván-
ságukat. Neil Amstrong 
világhíres mondatának 
elcifrított változata feje-
zi ki legjobban a mai éle-
temet:

November 22-én a Mezey István Művészeti Központban mutatták 
be Czifra János Fészbukságaim című ötödik kötetét. Bár a szerző az 
előző könyvét az utolsónak szánta, ám grafomániája szerencsére 
erősebb volt az ígéreténél.

FÉSZBUKSÁGAIM

Ez a nyugalom tengere. A Sas megfáradt, 
leszállt és hitvesi parancsra már nem is 
hetvenkedik.

2022. 11. 25.
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KÖLTÖZNI KÉNYSZERÜLT A 
POLGÁRMESTERI HIVATAL
— ÚJ HELYEKEN AZ ÜGYFÉLSZOLGÁLATOK
Lead: Kazincbarcikán a fűtési időszakban, azaz november 15. és április 15. 
között máshol érhetőek el a Polgármesteri Hivatal Fő téri épületében mű-
ködő osztályok és csoportok, de az ügyfélfogadás időpontjai is módosultak. 
Mutatjuk, hogyan.

Az energiaárak drasztikus emelkedése miatt Kazincbarcika Város Önkor-
mányzatának képviselő-testülete nehéz döntéseket kényszerült meghozni 
november 10-i ülésén. A lépések miatt a Polgármesteri Hivatal Fő tér 4. szám 
alatti épülete 2022. november 15-től bezárt. A szervezeti egységek április 15-
ig a következő helyszíneken és időpontokban érhetőek el:

Kazincbarcika, Fő tér 35. (korábban az Építéshatósági csoport elhelyezésére 
szolgált) — itt a Hatósági és Jogi Osztály a következő feladatokat végzi:
 • a képviselő-testület és a bizottságok működésével kapcsolatos feladatok
 • gondnoksági feladatok
 • iktatással kapcsolatos feladatok
 • postázással kapcsolatos feladatok
 • személyzeti és munkaügyi feladatok.

Kazincbarcika, Fő tér 36. — ezen a címen a Hatósági és Jogi Osztály Szociális 
csoportja működik továbbra is, illetve a következő ügyeket lehet még itt intézni:
 • anyakönyvi igazgatással kapcsolatos feladatok
 • népesség-nyilvántartással kapcsolatos feladatok
 • hagyatéki ügyekkel kapcsolatos feladatok
 • egyéb igazgatási feladatok
 • kereskedelmi igazgatással kapcsolatos feladatok.

Az ügyfélfogadási rend november 15-től április 15-ig az alábbiak szerint alakul:

Hétfő 08:00 – 12:00 Szociális csoport 48/514-767
Kedd 08:00 – 16:00 Igazgatási csoport 48/514-748

Szerda 08:00 – 16:00 Igazgatási csoport 48/514-748
13:00 – 16:00 Anyakönyvvezető 48/514-748

Csütörtök 08:00 – 12:00 Szociális csoport 48/514-767
Péntek szünet

Az anyakönyvvezetők a haláleset-bejelentést teljes munkaidőben fogadják.

Kazincbarcika, Építők útja 15., III. emelet — ide költöztek a Gazdálkodási Osz-
tály, a Polgármesteri Iroda, valamint a Hatósági és Jogi Osztály jogi feladatot 
ellátó kollégái.
Kazincbarcika, Munkácsy tér 7. — a Városüzemeltetési és Rendészeti Osztály 
Városüzemeltetési csoportja végzi ezen a címen a feladatát.
A Gazdálkodási Osztály Adócsoportja, valamint a Városüzemeltetési és Ren-
dészeti Osztály Rendészeti csoportja a megszokott helyen működik tovább.

A Polgármesteri Hivatal általános ügyfélfogadási rendje 
november 15-től április 15-ig így alakul:

Kedd 07:30 – 16:00
Szerda 07:30 – 16:00

A változás a Polgármesteri Hivatal elektronikus elérhetőségeit nem befo-
lyásolja, telefonon pedig a 48/514-700-as központi telefonszámon, illetve a 
fentebb megadott telefonszámokon érhetőek el az ügyintézők. Az alvonalak 
átmenetileg nem működnek.

IDÉN NEM LESZ KARÁCSONYI 
DÍSZKIVILÁGÍTÁS

Nincs meghatóbb és szívmelengetőbb attól, amikor a karácsonyi készülődés idején 
esik a hó, a város főutcája pedig hangulatos díszkivilágítással pompázik. Az esti fények 
feledtetik a hideg, zord időt, a csupasz fák pedig fényekbe öltöznek. 

Ettől kell idén búcsút vennie Kazincbarcikának. A kormány drasztikus döntései miatt a 
hazai településeket kényszerű lemondásokba sodorta az energiaárak emelkedése. Ez 
nemcsak intézményi bezárásokat hozott magával, hanem szűkösebb lehetőségeket 
az ünnepi készülődésre. A kazincbarcikai önkormányzat számára az a legfontosabb, 
hogy takarékoskodni tudjon és a költségvetés ne omoljon össze.

Nehéz, hogy mihez képest és mennyit tudunk spórolni az intézményi 
bezárásokkal és az energiafelhasználás jelentős mértékű csökkenté-
sével. Egyelőre annyit érzékelünk, hogy eddig nem látott számokkal 
kell dolgozunk, eddigi nem látott fűtésdíjakat kellene kifizetnünk. A 
számunkra eddig ismeretlen helyzetre úgy tudtunk reagálni, hogy a 
lehető legtöbb intézkedést megtettük, amivel takarékoskodhatunk. 
Természetesen az idősellátásban, az orvosi alapellátásban, a Védőnői 
Szolgálatnál vagy a bölcsődékben és az óvodákban nem lehet csök-
kenteni a hőmérsékletet, de az árammal lehet spórolni, miként például 
a rendezvényeken, vagy a kellékek beszerzésén is — mindezt Klimon 
István, a város alpolgármestere hangsúlyozta a megszorítások okait 
és következményeit elemezve.

A korábbi évek ünnepi díszkivilágítására bizonyára sok barcikai emlékszik. A város 
egyik karácsonyi csodáját a gyönyörű világító eszközök keltették életre, ami igazi 
pompa volt. Hideg időben, főként ha még a hó is fehérbe öltöztette a várost, egy cso-
dás élmény volt végigsétálni a főutcán. Idén sajnos ez nem fér bele a költségvetésbe. 

Már a világítótestek kihelyezése is nagyon költséges. Az elemeket a 
városi közvilágításra kötik rá, és magas kandeláberekre helyezik fel a 
Barcika Park Nonprofit Kft. villamossági szakemberei. Többszáz ilyen 
világító test áll rendelkezésünkre, amelyek idén a raktárban maradnak. 
Kihelyezésük a korábbi években nagyjából 6 millió Ft-os költséggel járt, 
míg az energiafogyasztással együtt inkább a 20 millió Ft-hoz közelített 
a működtetésük. Az idei intézkedéssel tehát körülbelül ekkora össze-
get tudunk megspórolni az ünnepi díszkivilágításról való lemondással 
— ezt dr. Makkai Orsolya, a város alpolgármestere mondta, a spórolás 
mértékét ismertetve.

Az advent időszaka azért némi ünnepi hangulatot megpróbál varázsolni Kazincbarci-
kára. Az Adventtől Újévig programsorozat a Mezey István Művészeti Központban és 
az intézmény udvarán kínál majd 4 héten át tartó szolid programokat a városlakóknak.

VIII. évfolyam 11. szám
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Korábban tanuláshoz és tanításhoz szükséges eszközök 
érkeztek az Irinyi János Református Oktatási Központba 
a British Telecommunications felajánlásának köszön-
hetően, most pedig többszáz fiatalos, színes bútor. Így 
a közösségi terek is hasznos részeivé váltak a hét-
köznapoknak, újféle élményt kínálva a fiataloknak. Az 
adományt november 15-én ünnepélyes átadó keretében 
mutatták be a sajtó képviselőinek. 

Tolóajtó- és öltözőszekrények, irodai és konyhai szé-
kek, tárgyaló-, bár- és klubasztalok, fotelek és padok. 
Összesen 635 db bútor 3 738 000 Ft értékben. A British 
Telecommunications elképesztő mértékű felajánlásával 
az Irinyi János Református Oktatási Központ gazdago-
dott. Győri Péter, a BT country managere az ünnepélyes 
átadón örömét fejezte ki a sikeres együttmű-
ködéssel kapcsolatban.

A több éve fennálló partnersé-
gi keretünkben úgy gondolom, 
hogy egy új mérföldkőhöz ér-
keztünk, amely kapcsán a BT-vel 
irodai- és egyéb bútorok adomá-
nyozására nyílt lehetőségünk az iskola 
számára.

A közérzetjavító adományok már a helyükre kerültek. 
Az iskola igazgatója, Csernaburczky Ferenc azt mondta: 
egy olyan intézményben, ahol a szaktantermek domi-
nálnak, és a bútorzat alapvetően az iskolai oktatáshoz 
illeszkedik, ott a kiegészítő bútorok egy újféle lehető-
séget kínálnak a diákoknak. 

Nemcsak a tantermeket, a gazdasági helyisé-
geket és a tanárit tudtuk újrabútorozni, hanem 
például az ebédlőt és a közösségi tereket is. 
Ez utóbbit olyan klubbútorzatokkal, amelyek 
erősíthetik a diákok találkozásait és kapcso-
lattartási lehetőségeit.

Az ünnepségen köszönetét fejezte ki a felajánlásért az 
intézmény fenntartójaként Pásztor Dániel, a Tiszáninne-
ni Református Egyházkerület püspöke is, aki beszédében 
hangsúlyozta: tudással szeretnék az ide járó diákokat 
felvértezni. Ehhez pedig az kell — közölte —, hogy a fiata-

lok és a pedagógusok a lehető legjobb körülmények 
között tanulhassanak és taníthassanak. 

TÖBBSZÁZ BÚTOR
A BRITISH TELECOMMUNICATIONS AJÁNDÉKA AZ IRINYINEK

Amikor kihívás és verseny van az iskolák kö-
zött a gyermekekért, akkor egy stratégiai 
együttműködés a BT-vel abszolút dicsére-
tes. Az Irinyi ezzel egy plusz lehetőséget tud 
nyújtani a tanulóinak, hogy a fiatalok a BT-nél, 
mint piacvezető cégnél akár a jövőt is el tud-
ják képzelni. Emellett pedig az adománynak 
köszönhetően az iskola képessé válik olyan 
feltételeket biztosítani a diákjai számára, ami 
egy nagyobb adományként fizikálisan is meg-
jelenik az intézményben.

A távközlési cég nem először támogatta a kazincbarcikai 
oktatási intézményt. Korábban laptopokkal szerelték 
fel az iskolát.

Az Irinyi több mint 60 éve szerepel meghatározó ikon-
ként Kazincbarcika életében — ezt Szitka Péter, a város 
polgármestere hangsúlyozta beszédében.

Egy sikeres GINOP-os pályázatnak köszönhetően csak-
nem 300 millió forintos támogatásban részesült a Heinz-
ler Gépgyártó Kft. Kazincbarcikán. Az összegből telep-
helyfejlesztés, valamint új gépek, eszközök beszerzése 
valósult meg.

A Heinzler Gépgyártó Kft. 2021-ben nyújtotta be támo-
gatási kérelmét a mikro-, kis és középvállalkozások mo-
dern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodá-
sát segítő fejlesztések támogatása felhívás keretében. 
A sikeres pályázatnak köszönhetően tovább erősödik 
piaci pozíciója a német tulajdonú cégnek.

– Az épületegyüttes fűtéskorszerűsítése egy marógép 
beszerzése és egy korszerű szalagfűrész beszerzése 
valósult meg a támogatásnak köszönhetően – árulta el 
a telephely igazgatója, Bátori Norbert üzemvezető, aki 
azt is hozzátette, hogy csaknem 70 fő dolgozik a kazinc-
barcikai telephelyen.

A vállalat alapítója, Johann Heinzler kazincbarcikai láto-
gatásán kiemelte, hogy a több mint harminc éve műkö-
dő telephely eredményeivel elégedett, viszont az azok 

megtartásához, a gyártókapacitás további növeléséhez 
elengedhetetlen a fejlesztés.
A sikeres pályázati támogatásnak köszönhetően nem-
zetközi szinten is meghatározó szereplővé vált a cég a 
fémszerkezeti gyártásban. A projektnyitó rendezvényen 
Demeter Zoltán országgyűlési képviselő örömét fejez-
te ki, hogy a Magyar Állam támogatni tudta a Heinzlert 
annak érdekében, hogy megtartsa piaci pozícióját, nö-
velje eredményeit és bővíteni tudja a munkavállalók 
létszámát.
Kazincbarcika alpolgármestere azt hangsúlyozta, hogy 
kiemelten fontos a munkahelyek megtartása, hiszen ez 
a város jövőjének is a kulcsa. Klimon István szerint az 
infrastruktúra mindig is meghatározó volt a vállalatok 
szempontjából; a 26-os elkerülő megépítése pedig se-
gítheti nemcsak a Heinzlert, hanem minden idetelepülő 
vállalkozást is Kazincbarcikán.

FEJLESZTÉSSEL ERŐSÍT A HEINZLER KAZINCBARCIKÁN

2022. 11. 25.
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INFLUENZA
MÁR KÉRHETŐ AZ OLTÁS

Megérkeztek az  influenza elleni oltóanyagok a 
kazincbarcikai háziorvosi praxisokba. A kockázati 
csoportba tartozók az idei évben térítésmentesen 
kérhetik a vakcinát. Az influenza elleni védekezés 
leghatékonyabb módja a védőoltás, amellyel elke-
rülhető a kórházi ellátást igénylő megbetegedés.

Az influenza elleni védőoltás elsődleges célja az egyé-
ni védelem kialakítása, így különösen ajánlott azok 
számára, akiknél az influenza-fertőzés vagy az ahhoz 
társuló szövődmények nagy kockázatot jelentenek. 
A fokozottan veszélyeztetettek közé tartoznak a 60 
éven felüliek (egészségi állapotuktól függetlenül), a 
krónikus légzőszervi, a szív- és érrendszeri-, illetve 
anyagcsere-betegségben szenvedők, a csökkent 
immunitású személyek, továbbá a várandós vagy a 
gyermekvállalást tervező nők. Ugyancsak javasolt 
a védőoltás az egészségügyi és a szociális intéz-
ményben dolgozóknak, és a tartós ápolást-gondo-
zást nyújtó intézmények ellátottjainak.

Dr. Perjési Zsolt háziorvos lapunknak megerősítette, 
hogy megérkeztek a háziorvosi rendelőkbe az influ-
enza elleni védőoltások.

Ezek felvételét ha lehet, még jobban ja-
vasolnám, mint eddig! — hangsúlyozta a 
szakember.

Az influenza vírusa rendkívül változékony, időről idő-
re módosul. Fontos kiemelni, hogy emiatt évről évre 
meg kell ismételni az oltást. Például a Föld déli félte-
kéjén az elmúlt öt év legnagyobb influenzajárványa 
alakult ki.

Ez több dologra vezethető vissza. Az egyik, 
hogy picit lazultak a COVID szelídülésével a 
távolságtartásra, valamint a maszkviselés-
re vonatkozó szabályok, amelyek tavaly, 
tavalyelőtt még hazánkban is szigorúbbak 
voltak. Mára gyakorlatilag teljesen fakulta-
tívvá vált a maszkviselés a zárt terekben, ez 
pedig ki fog hatni az előttünk álló szezonra, 
így az influenza is fokozottabban fog terjed-
ni — véli dr. Perjési Zsolt háziorvos.

A szezonális influenza elleni védekezés jelenleg is-
mert leghatékonyabb eszköze a védőoltás, amely 
biztonságos, és egyben segíthet elkerülni a kellemet-
len tüneteket okozó, esetenként súlyos szövődmé-
nyekkel járó betegséget.

ELKEZDŐDÖTT 
A KRÍZISIDŐSZAK

November 1-jén megkezdődött a krízisidőszak. Ez komoly feladatot jelent a városi hajléktalanellátó intézményeknek, 
leginkább a Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ által működtetett Éjjeli Menedékhely - Nappali Melegedőnek.

Azok a rászoruló hajléktalan, fedél nélkül, nem lakás célú épületekben élő emberek, akik igénybe szeretnék venni 
az intézmények ellátását, a Mátyás király út 56. szám alatt tehetik meg.

Az intézmények nyitvatartási rendje:
 • Nappali Melegedő: 07:00-17:00 óra (mindennap)
 • Éjjeli Menedékhely: 17:00-07:00 óra (mindennap)

Az Éjjeli Menedékhelyre naponta 17:00 és 22:00 óra kö-
zött lehet kérni a felvételt, de krízishelyzetben 22:00 óra 
után is igénybe lehet venni.

Az Éjjeli Menedékhely igénybe 
vehető szolgáltatásai:
 • éjszakai szállás megfelelő hőmérsékleten
 • tisztálkodási lehetőség 

(tisztítószer, törölköző biztosítása)
 • egyszerű vacsora
 • étkezési, ételmelegítési (főzési) lehetőség
 • szociális, mentális segítségnyújtás, ügyintézés
 • orvosi ellátás
 • ruhacsere, tisztításhoz mosószer, eszközök, gépek
 • fertőtlenítési lehetőség 

(a szükséges szerek biztosításával)
 • csomag-, illetve értékmegőrzés
 • postacím biztosítása, a postai küldemények átvétele
 • kikapcsolódás, informálódás lehetősége 

(újságok, TV, rádió, videó, könyvek, játékok, stb.)
 • programok szervezése
 • szellemi és fizikai állapot karbantartásának, fejlesz-

tésének lehetősége (eszközök biztosítása)

A Nappali Melegedőben 
igénybe vehető szolgáltatások:
 • pihenés lehetőségének biztosítása
 • személyi higiénia biztosítása

 • szociális információ biztosítása
 • ügyintézési segítségnyújtás
 • mentális segítségnyújtás, lelki biztonsághoz 

való hozzásegítés
 • szabadidős programok szervezése
 • pályázati forrásokból vásárolt élelmiszer, meleg étel 

és hideg élelem pótlása a fizikális állapot, 
erőnlét fenntartásához

 • ételkészítés, ételmelegítés, ételfogyasztás 
és -tárolás biztosítása

 • álláskereső típusú szolgáltatások 
felkínálási lehetősége

 • életvitelre vonatkozó tanácsok, 
életvezetés segítése

 • pályázati forrásokból vásárolt és folyamatosan 
beérkező adományokból ruhapótlás

 • mosási, vasalási lehetőség biztosítása
 • csomagmegőrzés és postacím biztosítása
 • a rászorulók egyszerű élelmezésének (zsíros kenyér, 

tea) naponta érkező adományból történő biztosítása
 • elhunyt ellátottal kapcsolatos kegyeleti tevékeny-

ségek végrehajtása
 • aktuális pályázatok által nyújtott szolgáltatások
 • társintézményekkel kapcsolattartás az ellátottak 

érdekében

Krízisidőszakban:
 • melegétel-főzés: minden vasárnap, 

illetve ünnepnapokon
 • utcai szociális munka biztosítása: 

kedd, csütörtök 08:00-16:00, 
illetve 18:00-21:00 óra között.
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FUTSAL DIÁKOLIMPIA 
KÖRZETI DÖNTŐ

A Futsal Diákolimpia körzeti döntőjének adott otthont a Kazinczy Ferenc Tornacsarnok. 
A verseny célja az volt, ami már évek óta mozgatja a testnevelő tanárokat: megtalálni 
azokat a tehetséges fiatalokat, akik csapatként tudják Kazincbarcikát képviselni a 
versenyeken akár megyei, akár országos szinten.

Három kazincbarcikai iskola diákjai körmérkőzésen játszottak egymással. A Dózsa 
György, az Árpád Fejedelem és a Kazinczy tagiskola diákjai próbálták bizonyítani te-
hetségüket. A testnevelő tanárok a körzeti döntő legjobb 10 játékosát keresték: akik 
technikásak, ügyesen kezelik a labdát és nemcsak futásban, hanem mindenféle moz-
gásban gyorsak. Béres Csaba, a Kazinczy Ferenc Tagiskola testnevelő tanára szerint, bár 
ebben a sportban a pálya kisebb, mégis többet kell futni, mint egy nagypályás versenyen.

A válogatás alapelve a labdarúgástudás, a futballtudás. De picikét más 
játék ez, mint a szabadtéri futball, hiszen sokkal gyorsabb, ügyesebben 
kell passzolni, minél gyorsabban föl kell jutni az ellenfél kapujáig. Tehát 
itt nagyon fontos a technika.

A Futsal Diákolimpia körzeti döntőjét vereség nélkül, a legtöbb lőtt góllal az Árpád Fe-
jedelem Tagiskola csapata nyerte meg.

KIKAPOTT IDEGENBEN 
A KOLORCITY KAZINCBARCIKA SC
Nem sikerült jól az idegenbeli szereplése a KBSC focicsapatának. A Kolorcity Kazincbar-
cika SC a Merkantil Bank Liga 17. fordulójában a Gyirmót FC Győr vendégeként lépett 
pályára. A november 13-i mérkőzésen a kék-sárgák nem tudtak pontokat szerezni. 

A tavaly még az első osztályban szereplő győri együttes az első perctől kezdve uralta 
a játékot, és végül 3:0-ás győzelemmel zárta a találkozót. Így a KBSC az eddig meg-
szerzett 19 pontjával a magyar másodosztályú labdarúgó-bajnokság 16. helyéről várja 
a folytatást. Varga Attila, a Kazincbarcika vezetőedzője azt mondta: nem volt boldog 
az eredményt látva; az egyéni hibáknak, és a kihagyott helyzeteknek köszönhetően 
nem volt eredményes a csapat.

Ezt a sikertelenséget próbálom reálisan értékelni. A végeredmény 
egyáltalán nem tetszik, de hát ez benne van az élsportban. Ahogyan 
az életben, egyszer lent, egyszer fent. Sportolók vagyunk, a sikerte-
lenségből pedig fel kell tudnunk állni.

A Kolorcity Kazincbarcika SC november 27-én hazai pályán az MTK Budapest FC együt-
tesét fogadja, majd a bajnokság őszi szezonjának utolsó mérkőzésén, december 4-én, 
a Szentlőrinc otthonába látogat.

VALTER VIKTÓRIA FITNESZ EURÓPA-BAJNOK
Valter Viktória az október 29-én, Budapesten megrendezett INBA-PNBA Európa-baj-
nokságon figure +35 kategóriában ezüst, sportmodell +35 kategóriában pedig abszolút 
Európa-bajnoki címet szerzett.

Egy eleve attraktív külsővel rendelkező fiatal hölgy milyen indíttatásból vállalja a 
fitneszsporton belül a testépítést?

Kilenc évvel ezelőtt nem voltam megelégedve a külsőmmel, nagyon soványnak 
tartottam magam. Elhatároztam, hogy az izomzatomat megerősítem. Edzőterembe 
kezdtem járni, figyeltem, érdeklődtem, és autodidakta módon, edző, valamint külső 
segítség nélkül edzettem. Életem részévé vált ez az 
életforma, hiszen ez nemcsak mozgásból állt, hanem az 
étkezésre is jobban oda kellett figyelnem. 

Mi a különbség a professzionális és a naturál testépí-
tés között?

A női testépítés iránti érdeklődés a ’70-es években 
élénkült meg. Amíg a professzionális testépítésben a 
legnagyobb hangsúlyt a minél nagyobb izomtömegre 
fektetik, addig a „naturál testépítés” a természetes 
módszerekkel elérhető fizikumot népszerűsíti. A naturál 
kategória — a teljesítményfokozók és szteroidok nélkül 
véghezvitt testépítés — egyre népszerűbbé vált. Számos 
országban alakultak szövetségek, és rendeznek verse-
nyeket, ahol kifejezetten a naturál testalkatot részesítik 
előnyben. Ezeknek a versenyeknek saját szabályaik 
vannak és doppingvizsgálatot is végeznek.

Hogyan zajlott a verseny? Mit lehet tudni a résztve-
vőkről, zsűriről?

A budapesti UP Rendezvényteret választották hely-
színként az INBA (International Natural Bodybuilding As-
sociation) szervezői. Az Európa-bajnokságon 19 nemzet 
250 versenyzője vett részt, a zsűri héttagú volt.

Mikor kezdte az intenzív felkészülést?
Májustól heti 6 edzésem volt felkészítő edzőmmel, 

Bukovenszki Gáborral. A Gorillaz Body & Power Team 

csapatához csatlakoztam, ahol póztanárom Balogh Amanda volt. Útmutatásaik (ütem-
terv, étrend) alapján hetente ötször Kazincbarcikán, egy alkalommal pedig Miskolcon 
edzettem. Emlékezetes volt számomra október 22., mivel ezen a napon vettem részt 
először versenyen, és sikerült kvalifikáltatnom magamat az Európa-bajnokságra.

Mit jelent az Európa-bajnoki cím és a profi státusz kártya?
Ez a belépő a nemzetközi versenyekre. A jövő évre vonatkozó terveim között sze-

repel az angliai világbajnokságon, valamint a las vegasi naturál olimpián való részvétel. 
A kitűzött cél előttem áll, s elég erősnek és eltökéltnek érzem magam, hogy valóra 

váltsam. Bízom abban, hogy a további versenyekhez 
sikerül szponzori támogatást szereznem, mivel eddig 
önerőből finanszíroztam a felkészülést és a versenyt.

Milyen kazincbarcikai kötődése 
van?

Kazincbarcikán születtem 
és jelenleg is a városban 

élek. Ide jártam általános- 
és középiskolába, jelen-
leg pedig csoportvezető-
ként dolgozom a Szociális 

Szolgáltató Központ  léte-
sítmény-üzemeltető cso-

portjánál. Folyamatban van a 
sportoktatói oklevél megszerzé-

se, már csak egy vizsgám van hátra, a 
későbbiekben személyi edzőként szeretnék dolgozni. 

Van-e élet a fitneszen túl? Mivel tud igazán kikapcso-
lódni kevés szabadidejében?

Az intenzív edzés időszakában, nem sok időm és ener-
giám marad, legfeljebb Lulu kutyám sétáltatása fér bele. 
Az elmúlt években rátaláltam egy más jellegű hobbira, a 
festészetre. Ez az, ami igazán kikapcsol, természetesen 
nem a versenyfelkészülés idején. Az Idősek klubjában 
volt már kiállításom is. Csendesebb időszakban több időt 
szeretnék erre is szakítani.

2022. 11. 25.
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KKSE — A FÉRFIAK GYŐZTEK, 
A LÁNYOK PEDIG DÖNTETLENT JÁTSZOTTAK

Egy győzelem és egy döntetlen a kazincbarcikai NB II-
es kézilabdázók mérlege. A KKSE női együttese hazai 
pályán 27-27-es döntetlent játszott november 12-én a 
Füzesabony ellen, a férfi csapat pedig 29-25 arányban 
bizonyult jobbnak a Balmazújvárosnál. 

A KKSE női kézilabdacsapatának Füzesabony elleni talál-
kozója igazi rangadónak ígérkezett, ugyanis a házigazdák 
a 3., a vendégek pedig a 2. helyen álltak a forduló előtt. A 
találkozót jobban kezdték 
a vendégek, ám 3 gólos 
előnyüket hamar ledol-
gozta a Barcika, és 5-3-
nál már ők álltak jobban. 
A vendéglátók a második 
játékrészben magabizto-
san kézilabdáztak, és ál-
landósult 2-3 gólos előnyük, a végjáték azonban nem 
sikerült számukra, így meg kellett elégedniük a 27-27-
es döntetlennel.

A hölgyek után a kiesés ellen küzdő barcikai férfi együt-
tes a Balmazújváros ellen vette fel a harcot. Novák Tamás 
tanítványai jól kezdtek, és hamar elhúztak közvetlen 
riválisuktól. Hazai szempontból a második játékrész is 
jól indult, hiszen a 43. percben már 22-14 volt az állás. 
Azonban 22-20 után magára talált a KKSE, és végül 
magabiztosan nyert, 29-25-re.

FELAVATTÁK 
A SPORT-

ISKOLÁSOKAT
Hivatalosan is sportiskolássá váltak az elsős, va-
lamint az újonnan belépő diákok a Kazinczy Ferenc 
Tagiskolában. A lányok piros, a fiúk pedig kék pólót 
vehettek át az avatón. 

Viszoczky Sándor, a tagintézmény vezetője elmond-
ta, hogy immár 14. alkalommal adják át a diákok-
nak a sportiskolai pólót, vagyis ahogyan ők hívják, 
a „macis pólót”.

Ez egy összetartozást, egy egységet jel-
képező dressz, amit versenyeken, test-
nevelésórákon viselnek a sportiskolai cso-
portok.

Az iskolában a testnevelők nagy hangsúlyt fektet-
nek arra, hogy az órákon felkészítsék a gyerekeket 
a versenyekre, és tudatosítsák bennük, hogy sport-
csoportként egységet, csapatot alkotnak.

A pólók átadása után a tanulók arra tettek fogadal-
mat, hogy tanulmányaikkal és a sporthoz való hoz-
záállásukkal öregbíteni fogják az iskola jó hírnevét, 
valamint a megmérettetéseken a lehető legjobb 
eredményeket próbálják majd elérni.

SZOMORÚ BÚCSÚ: KÉT VERESÉG = KIESÉS

Nem sikerült a 16 közé jutásért folytatott visszavágó a 
Challenge Kupában a GreenPlan-VRCK férfi röplabda-
csapatának az 1. fordulóban. Kettős győzelemmel az iz-
raeli Makkabi Jeadim Tel-Aviv jutott tovább a Don Bosco 
Sportközpontban rendezett november 17-i találkozón.

A kazincbarcikai férfi röplabdacsapat a november 16-i 
mérkőzésen is 3-1-es vereséget szenvedett, innen in-
dították a csütörtöki visszavágót. 
A hazaiak remekül kezdtek, és az első szettben még 
tartották a lépést a riválissal. A Vegyész megnyerte a 
felvonást, de a második játszmában már nem hibázott 

a Makkabi, és egyenlített. A harmadik etapra végül el-
fáradt a barcikai csapat, és a jó szerváknak, illetve tá-
madásoknak köszönhetően az izraeliek lezárták ezt a 
párharcot. A negyedik szettben Toronyai Miklós több 
fiatal játékosnak is lehetőséget adott a bizonyításra, de 
elveszítették ezt a játékrészt is. 

Összességében a VRCK tisztességgel helyt állt az izraeli 
bajnokkal szemben.
Makkabi Jeadim Tel-Aviv - GreenPlan-VRCK 3-1
A Makkabi Tel-Aviv kettős győzelemmel jutott 
tovább (6-2).
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November 24., csütörtök, 17:00

Ünnepi asztaldíszkészítő 
foglalkozás felnőttek részére
Gyermekek Háza-Kézművesház

November 27., vasárnap 15:00 - 19:00

Adventi játszóház
I. adventi gyertya gyújtás és vásár

 › Adventi hírnök – a Dózsa György Tagiskola adventi műsora 
 › A Flash Táncstúdió adventi műsora 

Mezey István Művészeti Központ udvara

December 1., csütörtök, 17:00

Izsó Miklós Képzőművészeti Kör 
kiállításmegnyitó
Mezey István Művészeti Központ

December 4., vasárnap, 16:30 - 19:00

II. adventi gyertyagyújtás és vásár
 › Morzsa Színház – A Kazincbarcikai Összevont Óvodák műsora
 › Kamarakórus műsor
 › ELZA ÉS BARÁTAI — mesés utazás Füredi Nikolettel 
és Szentmártoni Normannal

Mezey István Művészeti Központ udvara

December 5-6., hétfő-kedd, 09:00 - 19:00

Városi Mikulás-ünnepség
 › Mesés kalandozás a Mikulás-vonattal, 
meglepetésprogrammal

 › Mikulásváró-játszóház
 › Mikulás-kocogás

Helyszín, indulás: Mezey István Művészeti Központ

December 11., vasárnap, 15:00 - 19:00

Adventi játszóház 
III. adventi gyertya gyújtás és vásár

 › A hóember ajándéka — a Pódium Színház zenés karácsonyi mesejátéka
 › PÁL DÉNES

Mezey István Művészeti Központ udvara

December 16., péntek

Nagycsaládosok Karácsonya
KSZSZK

December 18., vasárnap, 15:00 - 19:00

Adventi játszóház
IV. adventi gyertyagyújtás 

 › Lobbanj lángra gyertyácska! - 
a Kazinczy Ferenc Tagiskola adventi műsora

 › ROY ÉS ÁDÁM-KONCERT
Mezey István Művészeti Központ udvara

December 19., hétfő, 18:00

A borsodi gyökerek – 
Aranyosi Péter és Vida Péter 
közös stand up estje
Don Bosco Sportközpont

December 20-26., keddtől hétfőig

Élő betlehem a görög katolikus 
templomnál

December 23., péntek, 18:00

KolorTV karácsonyi műsor

December 24., szombat, 19:00

Egyházak karácsonya – 
fáklyás felvonulás

Január 13., péntek

Újévi Koncert
Kodály Zoltán Alapfokú Művészeti Iskola

Mézeskalács-készítő alkotópályázat
 › A Barcika Art Nonprofit Kft. mézeskalács-készítő pályázatot hirdet 
négy kategóriában közösségeknek és egyéni alkotóknak.

 › Téma: Kolorcity színes házfalak
Várjuk sütni szerető családok, baráti társaságok, óvodai és iskolai csopor-
tok, klubok, hagyományőrző egyesületek, munkahelyi csapatok jelentke-
zését, akik szívesen készítenének dekoratív mézeskalácsot.

 › Kategóriák:
1. óvodás csoportok,
2. általános iskolai osztályközösségek,
3. közösségek,
4. egyéni

 › Részletes pályázati feltételek: kolorline.hu
 › Beérkezési határidő: 2022. december 9. (péntek) 12.00 óra

ADVENTTŐL ÚJÉVIG
KAZINCBARCIKÁN · 2022

A rendezvények támogatója Kazincbarcika Város Önkormányzata
JEGYVÁSÁRLÁS ÉS BŐVEBB INFORMÁCIÓ: KOLORLINE.HU, KOLORCITY.HU, KOLORAPP


