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500 FT KEDVEZMÉNY500 FT KEDVEZMÉNY

A kedvezmény bármelyik KolorFesztivál 2022 koncertjegy vásárlása esetén felhasználható, a kupon bemutatásával,
személyes vásárlás során, ebben a jegypénztárban: Mezey István Művészeti központ, 3700 Kazincbarcika, Rákóczi tér 9.
Egy kupont egy darab jegy kedvezményes vásárlására lehet beváltani! Fesztiválbérlet vásárlása esetén nem érvényes!

Más kedvezményekkel nem összevonható!

BÁRMELYIK
KOL   RFESZTIVÁL 2022

KONCERTJEGYRE
+ ajándék KolorCity kulcstartó és bevásárlókocsi érme

Az ütemtervnek megfelelően Az ütemtervnek megfelelően 
halad az építkezéshalad az építkezés

7.
Elkezdődött az átkötőút és parkolók Elkezdődött az átkötőút és parkolók 

építése az Árpád Fejedelem Tagiskolánálépítése az Árpád Fejedelem Tagiskolánál

8.

VÍZI KOMPLEXUMVÍZI KOMPLEXUM
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Augusztus Kezdés Település Helyszín Program Elővétel Helyszín

2–4. 10.00
Kazincbarcika Ádám Jenő Tagiskola

Léggömbből épített mesevilág - segítheted a mestereket
ingyenes

5–20. 9.00 Léggömbből épített mesevilág - kiállítás

5. péntek

16.00

Kazincbarcika

Mezey István Művészeti Központ Felföldi Fotográfusok 2020-2022 - kiállításmegnyitó ingyenes

20.00
Csónakázó-tó

The Sharonz
3 000 Ft 4 000 Ft

21.30 Bagossy Brothers Company

6. szombat

16.00

Kazincbarcika

Mezey István Művészeti Központ Kazincbarcikai Sportlegendák Relikviái - kiállításmegnyitó ingyenes

20.00
Csónakázó-tó

Pataky Művek
3000 Ft 4 000 Ft

21.30 Edda Művek

7. vasárnap
20.00

Kazincbarcika Csónakázó-tó
TORZ zenekar

3 000 Ft 4 000 Ft
21.30 Kowalsky Meg a Vega

8. hétfő
15.00

Kazincbarcika Egressy Béni Művelődési Központ - Klubterem
Kolorakadémia: Prof. Dr. Viskolcz Béla, ME intézetigazgató

ingyenes
16.00 Kolorakadémia: Stumpf-Biró Balázs, jövőkutató

11. csütörtök 20.00 Kazincbarcika Mezey István Művészeti Központ udvara Veres 1 Színház - Padlás musical 4 000 Ft 5 000 Ft

12. péntek

19.00 Edelény L’Huillier-Coburg Kastély kertje Horgas Eszter és Hárs Viktor, Barcika Consort Régi Zene Együttes

ingyenes20.00 Kazincbarcika Mezey István Művészeti Központ udvara Group’n’ Swing

21.00 Kazincbarcika Polgármesteri Hivatal Fényfestés

13. szombat

18.00 Nekézseny Konkordi Terasz St. Martin

ingyenes20.00
Kazincbarcika

Mezey István Művészeti Központ udvara Csík Zenekar

21.00 Polgármesteri Hivatal Fényfestés

14. vasárnap
11.00 Kazincbarcika Felső-Barcikai Református Egyházközség Temploma Theater Brass

ingyenes
19.00 Edelény Borsodi Tájház Miskolc Dixieland Band és Varga Andrea

15. hétfő

14.00

Kazincbarcika

Egressy Béni Művelődési Központ - Klubterem
Szudki Osayma moderntánc-kurzus

regisztrációhoz kötött
15.30 Kugler Zsolt street dance kurzus

16.00
Mezey István Művészeti Központ - Kölyöksziget

Kisállat-simogató és érzékenyítő foglalkozás

ingyenes

Kreatív tipegő a legkisebbeknek

Öko-műhelyek, kézműves foglalkozások 

Hulladék roadshow - óriás társasjátékok a BMH Nonprofit Kft.-vel

17.00 Egyszervolt Mesezenekar

17.30 Egressy Béni Művelődési Központ - Klubterem Feledi János jazztánc-workshop

18.00 Bánhorváti Református Templom GitÁria: Vihula Mihajlo - Vajda Éva és Marozsán Zoltán

20.30
Kazincbarcika Fő tér

Kodály Zoltán AMI 

21.00 Feledi Projekt - TestTérkép előadás

16. kedd
14.00

Kazincbarcika Egressy Béni Művelődési Központ - Klubterem
Szudki Osayma moderntánc-kurzus

regisztrációhoz kötött
15.30 Kugler Zsolt street dance kurzus

16. kedd
16.00

Kazincbarcika Mezey István Művészeti Központ - Kölyöksziget

Népi kézműves játszóház és mesterségbemutató

ingyenes

Kreatív tipegő a legkisebbeknek

Népi játszótér

Hulladék roadshow - óriás társasjátékok a BMH Nonprofit Kft.-vel

17.00 Makám Együttes

PROGRAMNAPTÁR
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Augusztus Kezdés Település Helyszín Program Elővétel Helyszín

16. kedd

17.30

Kazincbarcika

Egressy Béni Művelődési Központ - Klubterem Flash Táncstúdió: Bencs Kitti hastánc-workshop ingyenes

19.00 Szent Család-Templom Fool Moon 2 500 Ft 3 500 Ft

21.00 Fő tér Flash Táncstúdió - Hastáncműsor ingyenes

17. szerda

14.00

Kazincbarcika

Egressy Béni Művelődési Központ - Klubterem
Szudki Osayma moderntánc-kurzus

regisztrációhoz kötött
15.30 Kugler Zsolt street dance kurzus

16.00
Mezey István Művészeti Központ - Kölyöksziget

Öko-műhelyek, kézműves foglalkozások 

ingyenes

Kreatív tipegő a legkisebbeknek

Hulladék roadshow - óriás társasjátékok a BMH Nonprofit Kft.-vel

17.00 Rutkai Bori Banda zenekar

17.30 Egressy Béni Művelődési Központ - Klubterem Ádám Dorottya - bachata workshop

18.00 Mezey István Művészeti Központ - Kölyöksziget Kölyökmozi

21.00 Fő tér D-Dance Company - Bachata műsor

18. 
csütörtök

14.00

Kazincbarcika Egressy Béni Művelődési Központ - Klubterem

Szudki Osayma moderntánc-kurzus
regisztrációhoz kötött

15.30 Kugler Zsolt street dance kurzus

17.30 Kugler Zsolt street dance workshop

ingyenes

18.00 Dubicsány Magtár udvar Hot Jazz Band

18.00

Kazincbarcika

Szent János Görögkatolikus Templom Báber Klára és Illés Eszer

20.00

Fő tér

Valmar

21.00 Kugler Zsolt és Társulata - Street dance show

21.30 TNT

19. péntek

14.00

Kazincbarcika

Egressy Béni Művelődési Központ - Klubterem

Szudki Osayma moderntánc-kurzus
regisztrációhoz kötött

15.30 Kugler Zsolt street dance kurzus

17.30 Flash Táncstúdió: Bencs Zoltán moderntánc-workshop

ingyenes
19.30

Fő tér

Király Viktor

21.00 Flash Táncstúdió - Moderntánc-műsor

21.30 Republic

20. szombat

11.00

Kazincbarcika

Szent Család-Templom Ünnepi szentmise

ingyenes
18.30

Fő tér

Szirtes Folk Band

20.00 Varidance - Magyar TáncRaPszódia

21.15 Tűzijáték

21. vasárnap 11.00 Kazincbarcika Kazincbarcika-Alsói Református Egyházközség 
Temploma Allegra Quartet ingyenes

24. szerda 19.30 Sajóivánka Rendezvénykatlan Magyarock Dalszínház - Szép nyári nap ingyenes

26. péntek 19.00 Sajógalgóc Templomtér Unique ingyenes

27. szombat
első 
rajt: 
17.00

Kazincbarcika Fő tér BorsodChem Kolorfutás Night nevezési díjas

KOLORFESZTIVÁL 2022
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20.00 THE SHARONZ
21.30

BAGOSSY 
BROTHERS COMPANY

AUGUSZTUS 5. PÉNTEK

JEGYÁR A HELYSZÍNEN:
4000 Ft

JEGYÁR ELŐVÉTELBEN:
3000 Ft

AUGUSZTUS 6. SZOMBAT

20.00 PATAKY MŰVEK
21.30

JEGYÁR ELŐVÉTELBEN:
3000 Ft

JEGYÁR A HELYSZÍNEN:
4000 Ft

AUGUSZTUS 11. CSÜTÖRTÖK 20.00

VERES 1 SZÍNHÁZ

PADLÁS MUSICAL
FÉLIG MESE – FÉLIG MUSICAL KÉT RÉSZBEN JEGYÁR A HELYSZÍNEN:

5000 Ft
JEGYÁR ELŐVÉTELBEN:
4000 Ft

AUGUSZTUS 7. VASÁRNAP

20.00 TORZ ZENEKAR
21.30

JEGYÁR ELŐVÉTELBEN:
3000 Ft

JEGYÁR A HELYSZÍNEN:
4000 Ft

CSÓNAKÁZÓ-TÓ MEZEY ISTVÁN MŰVÉSZETI KÖZPONT

MUZSIKÁLÓ TEMPLOMOK

ÁLTALÁNOS JEGYINFORMÁCIÓK
A FESZTIVÁL BELÉPŐDÍJAS PROGRAMJAIRA JEGYEK VÁLTHATÓK ONLINE 

A WWW.KOLORCITY.HU/FESZTIVALJEGYEK/ OLDALON VAGY NYOMTATOTT FORMÁBAN A PÉNZTÁRAKBAN.

AZ AUGUSZTUS 5-6-7-I KONCERTEKRE BÉRLET VÁSÁROLHATÓ, AMELYNEK ÁRA CSAK 7500 FT.
A bérlettel rendelkező látogató az első belépéskor karszalagot kap, 

melyet mindhárom napon viselnie szükséges. Vigyázzon, hogy a karszalag ne sérüljön meg, 
ellenkező esetben a belépést a szervezők csak újabb jegyváltással engedélyezik!

A programok napján a rendezvényhelyszíneken is válthatók jegyek.

Lehetséges fizetési módok: 
készpénz; bankkártya; Erzsébet kártya; OTP, MKB és K&H SZÉP Kártya, Edenred utalvány

Elővételben váltott jegyek:
Az elővételes (kedvezményes) jegyár az adott 

eseményt megelőző utolsó nap pénztárzá-
rásig, online értékesítésnél előző nap éjfélig 

történő jegyvásárlás esetén érvényes! 

Diákkkedvezmény:
Érvényes diákigazolvány felmutatásával az 
elővételben, kazincbarcikai pénztárakban 

váltott jegyek 500 Ft kedvezménnyel vásárol-
hatók meg.

Információ:
Telefon: +36 48 310 116  •  E-mail: info@kolorcity.hu  •  KolorApp

MEZEY ISTVÁN MŰVÉSZETI KÖZPONT
3700 Kazincbarcika, Rákóczi tér 9.

Telefon: +36 48 310 116
Nyitvatartás: 

hétfőtől péntekig 10.00–17.30

TOURINFORM MISKOLC
3530 Miskolc, Széchenyi út 16.

Telefon: +36 46 350 425
Nyitvatartás: 

hétfőtől péntekig 08.45–16.45
szombaton 08.45–14.45

HADOBÁS PÁL MŰVELŐDÉSI KÖZPONT 
3780 Edelény, Borsodi út 9. 

Telefon: +36 48 341 824 
Nyitvatartás: 

hétfőtől péntekig: 08.00–16.00

JEGYÉRTÉKESÍTÉSI PONTOK:

JEGYÁR A HELYSZÍNEN:
3500 Ft

JEGYÁR ELŐVÉTELBEN:
2500 Ft19.00

FOOL MOON

AUGUSZTUS 16. KEDD
Szent Család-Templom
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SEMMELWEIS-NAP

AZ EGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZÓKAT KÖSZÖNTÖTTÉK
Az elmúlt két évben a koronavírus-járvány 
rendkívüli terheket rótt az egészségügyben 
dolgozókra. Az idén a járványhelyzet enyhülé-
se megengedte, hogy személyesen is megün-
nepelhessék a szféra munkatársait, ezért 
Kazincbarcika Város Önkormányzata nagy vo-
lumenű városi ünnepséget szervezett Semmel-
weis-nap alkalmából. Bereczki Zoltán színvo-
nalas előadásával és állófogadással köszönték 
meg a Kazincbarcikai Kórház és a városban 
tevékenykedő egészségügyi dolgozók Covid 
19-járványban végzett áldozatos és önzetlen 
munkáját.

Az ünnepségen Demeter Zoltán ország
gyűlési képviselő köszöntötte az egészség
ügyi dolgozókat, aki kiemelte, hogy az em
berség köti össze az ágazat munkavállalóit. 
Ebben a hivatásban együtt van a magas fokú 
szakmai tudás, az elhivatottság, a tenni akarás 
és a segítségnyújtás. Mind ebbe benne van a 
kitartás és az áldozatvállalás, tette hozzá az 
országgyűlési képviselő.
Az ünnepi köszöntők sorát Klimon István Ka
zincbarcika alpolgármestere folytatta, aki be
szédében többek között visszaemlékezett 
Semmelweis Ignác munkásságára, valamint 
hangsúlyozta a kórház és az önkormányzat kö
zös munkáját, hogy mindenki a legmagasabb 
fokú ellátásban részesüljön.
Az egészségügyi dolgozókat Tóth Gábor a Ka
zincbarcikai Kórház főigazgatója is köszöntötte, 
aki beszédében kiemelte, hogy a pandémiás 
időszakban kimagaslóan helytálltak a kórház 
dolgozói.

A köszöntőket követően a Kazincbarcikai Kórház 
díjait Tóth Gábor főigazgató és dr. Bássler Beáta 
orvosigazgató adta át.
Főorvosi kinevezését vehette át:
Bodnárné Dr. Matuscsák Szabina

Adjunktusi kinevezését vehette át:
Dr. Gajda Zsuzsanna
Horváthné Dr. Nagy Adrienn

2022ben Igazgatói dicséretben részesült:
Szendrei Tiborné, vezető asszisztens
Kazincbarcikai Kórház Belgyógyászati osztálya
Kazincbarcikai Kórház Szülészeti és nőgyógyá-
szati osztálya
Kazincbarcikai Kórház Sebészeti osztálya
Tyukodi Judit főnővér
Pocikné Ostoróczki Andrea főkönyvelő
Koszta Judit műszaki ügyintéző

A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara 
elismerését kapta:
Központi Fiziotherápiás Osztály
A Kazincbarcika Város Polgármesterének Elis
merő Oklevele kitüntetést Szitka Péter polgár
mester és Klimon István alpolgármester adta át 
a jutalmazottaknak.
 
Kazincbarcika Város Polgármesterének Elismerő 
Oklevele kitüntetésben részesült:
Kiss Adrienn szülésznő
Regeczné Csányi Nikoletta, valamint a Co-
vid-osztály nővér kollektívája
Dr. Varga Valéria háziorvos
Filepkóné Bene Ágnes védőnő

Kazincbarcika Város Önkormányzata 2009ben 
alapította a Kazincbarcika Város Egészségügyé
ért kitüntető díjat, amely minden esztendőben 
annak a személynek adományozható, aki a ka
zincbarcikai egészségügyi alap vagy szakellá

tásban több éve kiemelkedő színvonalú mun
kát végez.

2022ben Kazincbarcika Város Egészségügyé
ért kitüntető díjban részesült: Dr. Kerekes Anna 
Vilma radiológus, osztályvezető főorvos.

Az ünnepség Bereczki Zoltán EMeRTondíjas 
színész, Arany és platinalemezes, valamint 
Fonogram díjas énekes műsorával zárult.
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Életet mentettek a barcikai rendészek
Oklevéllel köszönte meg a Kazinc-
barcika Városi Rendőrkapitányság 
részéről dr. Bakk Richárd r. alezre-
des, kapitányságvezető nevében 
Juhász J. Zoltán r. alezredes, kapi-
tányságvezető helyettes Kiss Mi-
hály közterület felügyelő, valamint 
Farkasné Fűkő Katalin segédfel-
ügyelő munkáját, akik megtalálták 
az eltűnt kazincbarcikai idős bácsit.

A barcikai kapitányságra július 18
án délelőtt érkezett a bejelentés 
egy idősebb hölgytől, miszerint 
nem találja a férjét a lakásban és 
onnan cipő nélkül eltávozott. Ek
kor elkezdte keresni a társasházuk 
környékén több lakóval közösen, 
de nem találta férjét. A kapott in
formációk szerint a férfit párnával 
a kezében, mezítláb látták a város 
központja felé sétálni. 
M. István erősen demens szemé
lyiség, térben és időben nem ori
entál, nem kommunikatív. A be
jelentő elmondta, hogy nem tudja 
merre indulhatott el a férje, mivel 

azt nem látta senki. Nincs telkük, 
garázsuk, nincs olyan hely, ame
lyet ismerne a férje, vagy amit lá
togatna. 
A rendészeti állomány összevont 
erővel megkezdte a személy ke
resését Kazincbarcika város külés 
belterületén.  A keresésben, illet
ve a későbbi kutatásban összesen 
4 rendészeti jellegű gépjárművel 
8 fő járőr, 2 civil szolgálati jármű
vel 6 fő bűnügyes, illetve 2 autóval 
4 fő önkormányzati rendész vett 
részt.  A továbbiakban a kutatás 
sikerességének érdekében a Nep
tun Speciális Mentőcsapat érke
zett az eltűnt személy lakásához, 
hogy onnan kereső kutyával be le
hessen határolni a kutatás irányát. 
Ennek eredményeként Golej Sza
bolcs vezetésével speciális ke
reső kutyákkal érkeztek az eltűnt 
személy lakcímére 14:05 órakor a 
Neptun Mentőcsapat tagjai, ösz
szesen 4 fővel. A beszerzett ada
tok alapján a keresett személyt dél 
körüli időben látták a Kazincbarci

ka, Veres dűlőben, amely irányba  
kereső kutyák is elindultak.
A kapott információk alapján a ku
tatást a Veres dűlő hétvégi házas 
övezetére szűkítették le a szer
vek. A külterületi rész mélyében 
a hétvégi házas övezetben az ön
kormányzati rendészet munka
társai 14 óra 30 perc körüli időben 
egy lakatlan telken egy földön fek
vő személyre lettek figyelmesek, 

aki négykézláb próbált egy partos 
részen felfelé haladni. 
A személyt az önkormányzati 
rendészek terepjáró gépjárművé
vel sikerült levinni a hétvégi há
zas övezet aljában található műút
ra, ahová már a mentőszolgálat is 
kiért. Az OMSZ M. Istvánt a Ka
zincbarcikai Kórház Belgyógyá
szati Osztályára 15:10 órakor el
szállította.

OKTATÁS

Szeptembertől egyetemi alapképzés indul Kazincbarcikán
Kazincbarcika Város Önkormányzata, a Miskolci 
Egyetem, az Irinyi János Református Oktatá-
si Központ, a Wanhua Borsodchem Zrt. és a 
Tiszáninneni Református Egyházkerület ösz-
szefogásával vegyészmérnöki egyetemi alap-
képzés indul ősszel Kazincbarcikán. A kurzus 
elindulásának feltétele - mint minden egyete-
mi képzés esetén - a megfelelő számú jelent-
kező volt. Július 21-én kihirdetésre kerültek a 
felsőoktatási ponthatárok, így már biztosan 
kijelenthetjük: a levelező képzés elindul váro-
sunkban idén ősszel.

– Ezúton is szeretném kifejezni köszönetemet 
a város vezetősége felé a kiemelkedő média 
támogatás megszervezéséért, ami megítélé
sem szerint döntő jelentőségű volt a sikerben. 
Hosszú távú együttműködést tervezünk Ka
zincbarcikával, és ezek a közösen elért kezdeti 
sikerek abszolút optimizmusra adnak okot – 
fogalmazott Prof. Dr. Viskolcz Béla, a Miskolci 
Egyetem Korszerű Anyagok és Intelligens Tech
nológiák Felsőoktatási és Ipari Együttműködési 
Központjának igazgatója.
– Átfogó médiakampányt indítottunk, hogy mi
nél több emberhez eljusson az üzenet: Kazinc
barcikán már egyetemi tanulmányokra is van 
lehetőség! Ráadásul egy olyan képzést sikerült 
a városunkba hozni, ami valóban használható 
diplomát, biztos elhelyezkedést és hosszú távú 
karriert kínál azoknak, akik elvégzik. Nagy je

lentőséggel bír a város életében, hogy újra lesz 
helyben felsőfokú oktatási lehetőség, hiszen 
fontos számunkra, hogy az itt élő fiataloknak 
minél több alternatívát biztosítsunk a jövőjükre 
vonatkozóan. Sok család számára nagy segít
ség lehet, ha a gyermekük helyben tanulhat 
tovább és nem kell messzire költöznie a diplo
ma megszerzéséért. A tanulók a gyakorlatukat 
szintén itt, a BorsodChemben végezhetik, mely 

tökéletes hely ahhoz, hogy ebben a szakmában 
gyakorlati tudást szerezzenek, nem beszélve 
arról, hogy később tárt karokkal  és remek 
munkaszerződéssel  várják majd a frissen vég
zett vegyészmérnököket. Hosszú egyeztetések 
sora és rengeteg munka van abban, hogy ez a 
képzés elindulhat, amiért minden közreműködő
nek köszönettel tartozunk! – nyilatkozta Szitka 
Péter polgármester.
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AZ ÜTEMTERVNEK MEGFELELŐEN HALAD AZ ÉPÍTKEZÉS

Újabb látványos szakaszához ér-
kezett az elmúlt időszak egyik 
legjelentősebb és legnagyobb be-
ruházása Kazincbarcikán a Csóna-
kázó-tónál. Vízi komplexum épül, 
amely  uszoda, strand és wellness 
funkcióval is rendelkezik majd.

– A beruházás két fázisból áll, az 
első szakasz várható befejezési 
ideje 2023. ősze – mondta el Ha
lász Béla, a Delfin Vízisport Klub Ka
zincbarcika elnöke, aki hozzátette, 
az első ütem a komplett épületet, 
benne az 50 méteres sportmeden
cével és a tanmedencékkel tartal

mazza, a további funkciók kialakítá
sa a második fázishoz kapcsolódik.
A falazatok, a födémrendszer, va
lamint az említett 50 méteres me
dence és a lelátó fog megépülni a 
következő hetekben, a tervek sze
rint év végére a tetőszerkezet is 
elkészülhet.
– A városiak régóta vágynak egy 
olyan vizes létesítményre, amely 
szabadtéri stranddal is rendelkezik, 
szép környezetben helyezkedik el, 
modern technológiával rendelkezik. 
Egy ekkora volumenű beruházás 
előkészítése nagyon hosszú fo
lyamat, sok szereplő összefogása 

és kitartó munkája kellett ahhoz, 
hogy idáig eljussunk. Most végre 
fizikailag látható jelei vannak a ha
ladásnak. Az elkészült vízi komple
xum remélhetőleg hosszú évtize
dekig fogja szolgálni a városban és 
a térségben élők kikapcsolódását 
– nyilatkozta Szitka Péter polgár
mester.
A létesítmény a Delfin Vízisport 
Klub, a Magyar Vízilabda Szövet
ség, a WanhuaBorsodChem Zrt., 
az Emberi Erőforrások Minisztériu
ma, illetve Kazincbarcika Város Ön
kormányzata együttműködésében 
valósul meg, a látványcsapatsport
ágak támogatási rendszere által, 
valamint rendkívül jelentős önkor
mányzati anyagi hozzájárulással. 
Az infrastrukturális fejlesztés so
rán, az épület mellett több mint 250 
parkolóhelyet is kialakítanak.

Az eredetileg közös megegyezés
sel megálmodott vízi komplexum 
és jégcsarnok épületegyüttes Csó
nakázótó melletti megépítésére 
sajnos nem kerülhet sor. Ennek 
az az oka, hogy a Kazincbarcikai 
Ördögök SE az együttműködési 
megállapodását korábban egyol
dalúan felmondta az önkormány
zattal annak ellenére, hogy 2016 
óta közel 100 millió forintos önkor
mányzati támogatásban része
sült, melyet a futsal, a floorball és 
a jégkorong szakág működésére, 
valamint a városi műjégpálya üze
meltetésére fordított. Az egyesület 
információink szerint önállóan, az 
önkormányzat nélkül kívánja meg
valósítani a jövőbeni és folyamat
ban lévő sportfejlesztéseit egy
aránt.nyilatkozta Klimon István 
alpolgármester. 
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ELKEZDŐDÖTT AZ ÁTKÖTŐÚT ÉS PARKOLÓK ÉPÍTÉSE 
AZ ÁRPÁD FEJEDELEM TAGISKOLÁNÁL

ÚTFEJLESZTÉS

ÚJ BURKOLATOT KAP A HERBOLYAI ÚT 
GÁBOR ÁRON ÉS KLAPKA GYÖRGY ÚTI SZAKASZA

Hamarosan elkezdődnek a Herbolyai út Gábor 
Áron és Klapka György utcák közötti, jelenleg 
szilárd burkolattal nem rendelkező – mintegy 
340 m hosszúságú – szakaszának kivitelezési 
munkálatai.

A megjelölt útszakaszon a jelenlegi zúzott kő 
burkolat nyomvonalával szinte megegyező 
nyomvonal aszfaltburkolatot kap. Az út a há
zakhoz közelebbi oldalán 1 m széles térkőbur
kolatot, valamint 1 m széles zúzott kő padkát, 
míg a tó felőli oldalán 50 cmes zúzott kő padkát 
alakítanak ki. A nyomvonalon 3 db 5,5 m széles
ségű 10 m hosszúságú útburkolatszélesítés is 
megvalósul.
– Rengeteg panasz érkezett a közszolgáltatók
tól, hatóságoktól és a lakosoktól, hogy nagyon 
rossz az út minősége, ezért nagyon örülök an
nak, hogy ez a szakasz szilárd burkolatot kap. 
Ráadásul a Herbolyai tavakhoz kilátogatók is 
könnyebben közelíthetik meg céljukat – mondta 
el Klimon István alpolgármester.

A beruházás keretében azokon a szakaszokon, 
ahol nem található árok, annak kiépítésére is 
sor kerül. A felújítással érintett időszakban az 

útszakaszt nem zárják le teljesen, de részleges 
forgalomkorlátozást vezetnek be.Kérjük kö
rültekintően használják az érintett útszakaszt!

Elkezdődött az Árpád Fejedelem Tagiskola előtti 
útszakasz bővítése és az új parkolóhelyek ki-
alakítása.

A fejlesztés során a Mátyás király út felől az isko
la kapubehajtója felé átkötőút épül, valamint an
nak mindkét oldalán parkolóhelyeket alakítanak 
ki. Az Árpád fejedelem téri útszakasz meglévő 
térkő burkolatát már elkezdték felszedni, ennek 
helyére aszfaltburkolat kerül.
– A fejlesztésnek köszönhetően várhatóan 
megszűnik az érintett szakaszon iskolaidőben 
kialakult torlódás, valamint a társasházak lakói
nak parkolási gondjai is enyhülnek majd –mond
ta el Szitka Péter polgármester.
– A lakosággal egyeztetve elkészült tervek sze
rint a leendő átkötőút közel 30 méter hosszú 
lesz, melynek két oldalán összesen húsz férő
helyes parkolókat is kialakítanak majd, melyből 
egyet mozgáskorlátozottak számára jelölnek 
ki, illetve ezek szélein gyalogos járda is épül – 
árulta el Harda Attila önkormányzati képviselő.
Az akadálymentes használat érdekében a meg
lévő járdákhoz a burkolatot rámpásan alakítják 
ki, valamint süllyesztett szegély készül.
A kivitelezés idejére az Árpád fejedelem tér zsá
kutcának számító útszakaszát szakaszosan le
zárják és forgalomkorlátozás várható, melyről 
hírportálunkon tájékoztatjuk a lakosságot. Kér
jük, az érintett területeken fokozott óvatosság
gal közlekedjenek!

A kivitelezés teljes ideje alatt 
használható útvonal

A burkolat csere idejére lezárt 
útszakasz

TERVEZETT FELÚJÍTANDÓ ÚTSZAKASZ
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Hamarosan megújul a Mesevár és a Nefelejcs Tagóvoda is
Kazincbarcika Város Önkormányzatának jelen-
tős mértékű finanszírozásából idén megújul a 
Kazincbarcikai Összevont Óvódák Nefelejcs és 
Mesevár Tagóvodája is. 

– A két tagintézményünk felújításával együtt a 
Kazincbarcikai Összevont Óvodák valamennyi 
épülete korszerűvé válik, aminek nagyon örü
lünk. A fejlesztésről folyamatosan tájékoztatást 
adunk a szülőknek. A jövőben az összes kazinc
barcikai óvodában korszerű, megújult környe
zetben fogadjuk majd a gyermekeket – mondta 
el Liptákné Gergely Valéria intézményvezető.
A következő hetekben megindulnak a két óvoda 
területén a kivitelezési munkálatok. A korsze
rűsítés során az ovikban megújulnak a burko
latok: a korábbi járólapokat és laminált padlókat 
kicserélik. A helyiségek használatához igazodva 
több, mint 700 m2nyi felület kap új burkolatot. 
Felújítják és szükség esetén cserélik a beltéri 
nyílászárókat.
– Öröm volt látni a boldog arcokat, amikor a 
közelmúltban átadtuk a megújult óvodákat a 
városban. A mostani fejlesztés is hozzájárul
hat majd ahhoz, hogy a kazincbarcikai óvodák 
pedagógusai és munkatársai még jobb körül
mények között végezhetik országosan is kima
gasló munkájukat és kezeik közül csupa boldog, 
tehetséges gyermek kerülhet ki a jövőben is – 
árulta el Lövey Zoltán önkormányzati képviselő.
– A felújítások lehetővé teszik, hogy költség
hatékonyabban működtethetővé váljanak az in
tézmények, amely a kialakult gazdasági körül
mények között egyáltalán nem elhanyagolható 
szempont. Ezen kívül az óvodások és az intéz

mény munkatársai szempontjából sem mind
egy, hogy milyen környezetben töltik hétköz
napjaikat. A modern, korszerű helyiségekben 
vidámabban és hatékonyabban készíthetőek 
fel a gyermekek az iskolai évekre – állapította 
meg Pásztor László önkormányzati képviselő.
Egyes helyiségcsoportokat átalakítanak majd, 
melyek során a kapcsolódó építészeti felada
tokat is elvégzik. Az épületekben megtörténik 
a belső falfelületek teljes körű festése.
Megújulnak a vizes blokkok és a mosdók, me
lyek esetében a szükséges mértékben a víz és 
szennyvízvezeték cseréjére, építésére is sor 
kerül, valamint új akadálymentes mosdót és 
rámpát alakítanak ki.
– Nagyon fontosnak tartom, hogy a lehető
ségekhez képest mindent megtegyünk az in
tézményeink fejlesztéséért. A beruházás során 
a korszerűsítési munkálatokat elvégzik, és az 
épületek belülről teljes mértékben megújulnak 
majd – árulta el Riespler Pál önkormányzati 
képviselő.
A fűtéskorszerűsítés keretében lecserélik a ve
zetékeket, a szelepeket, illetve a radiátorokat; 
valamint átalakítják a gyengeáramú rendszert, 
valamint korszerűsítik az elektromos hálózatot.
A Nefelejcs Tagóvoda udvarán burkolati felújítás 
történik: aszfalt, kültéri padlóburkolatok és térkő 
burkolatok cseréje, illetve kialakítására kerül sor.
A Mesevár Tagóvodában szintén rendezik az ud
vart, itt föld és építészeti munkákat végeznek 
majd. A tagintézményben átalakítják az infor
matikai és telefonhálózatot is.
– Kazincbarcika Város Önkormányzata kiemelt 
figyelmet fordít a városban folyó óvodai neve

lési, oktatási munkára. Figyelemmel kísérjük a 
felmerülő infrastrukturális és egyéb igényeket, 
és igyekszünk minden lehetőséget megragad
ni, hogy intézményeink megfeleljenek a kor kö
vetelményeinek, fenntarthatóak legyenek és 
nem utolsó sorban, hogy az ide járó gyerekek a 
legjobb ellátást kapják. Most a külső homlok
zatok nem fognak megújulni, de folyamatosan 
keressük a lehetőségeket, hogy a közeljövőben 
új külsőt is kapjon majd a két óvoda – fejtette ki 
véleményét Klimon István alpolgármester.

DROGPREVENCIÓS KAMPÁNY

KISVÁROSI HŐSÖK HOL VAGYTOK?
Nagyszabású drogmegelőzési és 
prevenciós kampányt indított a 
Kazincbarcikai Rendőrkapitányság 
Bűnmegelőzési Vagyonvédelmi 
Alapítványa, illetve a Borsod-Aba-
új-Zemplén Megyei Rendőr-főka-
pitányság Kommunikációs és Meg-
előzési Osztálya. 

A programba olyan fiatalokat ke
resnek, akik nemcsak bemutatják 
kisvárosukat, de alternatívát mu
tatnak a függőséget okozó káros 
szenvedélyek helyett. A résztve
vők a Bűnmegelőzési Vagyonvé
delmi Alapítvány Kazincbarcika ins
tagram vagy a Facebookoldalra 
tölthetik fel, küldhetik el bejegy
zéseiket, képeiket.
– A kábítószerellenes világnap 
alkalmából született a mostani 
kampányunk eredeti ötlete, ami

kor fiatalokat kérdeztünk a drog
fogyasztással és a függőséggel 
kapcsolatban mit üzennek tár
saiknak, miért ne csinálják ezt. Az 
ötletet a BorsodAbaújZemplén 
Megyei Rendőrfőkapitányság fel
karolta, együtt valósítottuk meg 
a kisfilmet és a hozzá tartozó pla
kátokat. Úgy gondoljuk, hogy ezek 
nagyon fiatalosak, lendületesek 
és igazi tartalommal megtöltött 
mondanivalójuk van, amivel tu
dunk üzenni a többi fiatalnak. Ez 
a mostani kampányunk fő célja, 
hogy minél többen felszólaljunk a 
drogfogyasztás ellen, és kiálljunk 
drogprevenció mellett. Várjuk ka
zincbarcikai szervezetek, egye
sületek, híres emberek és az utca 
emberei jelentkezését és csatla
kozását a kezdeményezéshez. Azt 
szeretnénk, hogy a város vagy a 

megyehatáron is túlnyúlna kampá
nyunk, amivel igazából Kazincbar
cika városát is bemutatjuk – árulta 
el Jaskó Judit rendőr főhadnagy, a 
Kazincbarcikai Rendőrkapitány
ság bűn és balesetmegelőzési 
főelőadója.

A kampányhoz készült kisvideó
ban kazincbarcikai középiskolá
sok mondják el véleményüket és 
meglátásukat a drogokkal, drog
függőséggel kapcsolatan. A videó 
megtekinthető a kolorline.hu hír
portálon és Facebookoldalán is.
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Jelentősen csökkent a kóbor állatok száma Kazincbarcikán
Egyre kevesebb kóbor állat van 
Kazincbarcikán. Nagy figyelmet 
és hangsúlyt fordít Kazincbarcika 
Város Önkormányzata és a Kazinc-
barcikai Önkormányzati Rendészet 
a kóbor kutyák befogására és azok 
megfelelő elhelyezésére.

Kétezerhúsz tavaszán kezdte 
meg működését rudabányai telep
helyén a Borsod Állatvédő Alapít
vány. A beindításához szükséges 
alaptőkében Kazincbarcika Város 
Önkormányzata nagyban hoz
zájárult, majd az önkormányzat 
és az alapítvány szerződést kö
tött egymással annak érdekében, 
hogy Kazincbarcikán a kóbor állatok 

helyzete megoldódjon és a város
lakókat se zavarják a kóborkutyák.
Az árva állatok viszonylag gyorsan 
gazdára találnak, átlagban 1 hóna
pot töltenek az alapítvány gondozá

sában. Ez köszönhető annak, hogy 
a menhelyen dolgozók kiemelt fi
gyelmet fordítanak a közösségi mé
diákra, minden bekerült állatról ké
szítenek fotót és egy rövid leírást, 

amely a Borsod Állatvédő Alapít
vány Facebookoldalára kerül fel.
Kazincbarcikán, ha valaki kóbor 
kutyával találkozik, akkor azt az 
Önkormányzati Rendészet mun
katársainak jelezheti, akik szak
szerűen járnak el minden esetben.
A rendészet munkatársai 2020
tól mostanáig összesen 128 alka
lommal intézkedtek. Az állatvédők, 
menhelyek folyamatosan hangsú
lyozzák a felelős állattartás fon
tosságát.
A felelős gazda csak olyan állatot 
vesz maga mellé, akiről gondos
kodni tud és meg tudja teremteni 
számára a legoptimálisabb környe
zetet, életfeltételeket.

KAZINCBARCIKAI FEDETT USZODA

Folynak a karbantartási munkálatok
Július közepétől több mint egy hónapra leállt a Kazincbarcikai Fedett 
Uszoda. Ebben az időszakban a szakemberek elvégzik a karbantartási 
munkálatokat. Az uszoda előreláthatólag szeptember elejéig tart zárva.

A szokásostól hosszabb leállás alatt a szakemberek elvégzik a nagyobb 
javítási és karbantartási munkálatokat, hogy az újranyitáskor megfelelő 
műszaki állapotban várja a létesítmény az úszás szerelmeseit. A mun
kálatok elvégzése után megtörténik a medencék újratöltése, majd az ott 
dolgozók elvégzik az általános karbantartási, takarítási, illetve fertőtle
nítési munkálatokat is.

KÖZÉTKEZTETÉS

Szeptembertől ételfotó segíti a menüválasztást
Szeptembertől közel 80 leves és 250 főétel ételfotója segíti a gyerekek menüválasztását a Bar-
cika Príma Kft. közétkeztetési szolgáltatásában.

A nyári szünet alatt készülnek el a fényképek, így 
az iskolakezdéskor az AB menüknél az olvasni 
még nem tudó diákok is könnyebben dönthe
tik el, milyen ebédet szeretnének fogyasztani 
a hét folyamán.
– Ez az újabb fejlesztés még jobban megköny
nyíti a kicsik és a szüleik dolgát, hiszen nem 
mindig tudják a megrendeléskor, hogy egy
egy étel esetleg mit takar. Így garantáltan 

arra esik a választásuk, amit szeretnének el
fogyasztani, ezáltal nem éri őket csalódás, és 
biztosan teli pocakkal térnek haza az iskolá
ból – árulta el a kezdeményezés célját Lőrincz 
Marianna, a Barcika Príma Kft. ügyvezetője, aki 
azt is elmondta, hogy három új kombipároló is 
segíti majd a cég munkáját, amelyeknek kö
szönhetően még változatosabbá tudják tenni 
az étlapot.

BARCIKA PARK NONPROFIT KFT. 

Haltelepítés a barcikai tavakban
Összesen tíz mázsa halat telepített a Barcika Park Nonprofit Kft. a hor-
gászok által közkedvelt barcikai tavakba július 5-én. A Csónakázó-tóba 
hat mázsa, valamint a Herbolyán található I-es és II-es számú tóba négy 
mázsa ponty érkezett.

Az önkormányzat 2022ben is célul tűzte ki, hogy a helyi horgászok él
ményteli és eredményes tóparti kikapcsolódásban vehessenek részt. 
A helyi horgászok körében mindig nagy várakozás előzi meg a haltele
pítést. Egyegy ilyen esemény alkalmával több tucat érdeklődő figyeli a 
halak vízbeengedését. A halak átlagosan 1,5 kg és 2 kg közötti súlyúak. 
Legutóbb tavasszal volt telepítés, amikor szintén 10 mázsa ponty érke
zett a barcikai tavakba.
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KOLOR KÖLYÖKTÁBOROK

Népszerűek voltak a szabadidőtáborok
A Barcika Art Nonprofit Kft. júniustól egészen augusztus végéig külön-
böző táborokkal várja a gyermekeket. Színes választékkal, sporttáborral, 
színjátszó táborral, élménytáborral, médiatáborral és kézműves tábo-
rokkal készültek a szervezők.

Az idei Kolor Kölyöktáborok sorát 
az igazán népszerű kézműves tá
bor nyitotta meg. A június 20. és 24. 
között szervezett program célja az 
volt, hogy a gyermekek egy kre
atív és alkotó közösség tagjaivá 
váljanak, melyben a közös munka 
fejleszti a gondolkodást, a kommu
nikációt és színesíti a fantáziáju
kat. A gyerekek a tábor ideje alatt 
intenzív óraszámban vettek részt 
kézműves foglalkozásokon, meg
ismerkedtek hagyományos és mo
dern kézműves technikákkal is. A 
kézművesség mellett számos él
ménnyel várták a szervezők a gye
rekeket, ahol kikapcsolódhattak és 
a játéké volt a főszerep.
Idén június 27én kezdődött el a 
sporttábor. A gyerekek egy hét 
alatt több sportágban is kipróbál
hatták magukat. A foglalkozásokon 
mindennap változatos programok
kal várták a kicsiket. Többek között 
kosárlabda, futball, tenisz, kézilab
da, bicikli is képviseltette magát 
a táborban. A spotfoglalkozások 
mellett a táborozók egy fantasz
tikus napot is eltölthettek Jósvafőn.

Július 4én vette kezdetét a má
sodik alkalommal megszervezett 
médiatábor. A napközis jellegű tá
borban a gyerekek teljes bejárást 
kaptak a Médiaközpont legérde
kesebb helyiségeibe, mint például 
a stúdióba, a vezérlőbe és a hang
felmondó szobába. A Médiaköz
pont munkatársainak segítségé

vel a táborozók megismerkedtek 
a helyszínnel, beletanultak a hír
szerkesztés alapjaiba, betekintést 
kaptak az operatőri munkába, va
lamint kipróbálták magukat, mint 
műsorvezető és hírolvasó.
A szabadidős tábor célja a nyári 
szabadidő hasznos eltöltése. En
nek érdekében a szervezők július 4. 
és 8. között különböző csoportos 
programokkal, társasjátékokkal, 
vetélkedőkkel és mozival készül
tek a gyermekek számára. Emellett 
a résztvevők a Médiaközpontban 

tettek látogatást, ahol betekint
hettek a kulisszák mögé, és kipró
bálhatták magukat híradósként is.
A gyerekeket idén is várta az élmény
tábor. Július 18. és 22. között, ismét 
szép számban, vettek részt az ap
róságok az izgalmas programokon. 
Az élménytábor alatt öt teljes napig 
a játék, a közösség és az új kalandok 
felfedezése volt a cél. A táborozók 
számos személyiség és közösség
fejlesztő vetélkedőn vettek részt, 
amelyek fejlesztik az egymás kö
zötti bizalmat, a kommunikációt, az 
együttműködést, a problémameg
oldást, valamint az időgazdálkodást. 
Az apróságokat határtalan élmények 
és egy egész napos kirándulás várta 
a Bükki Csillagdában.
A július 25én kezdődő színjátszó 
tábor megszervezésének célja, 
a nyári vakáció hasznos eltöltése 
interaktív formában, szakképzett 
emberek irányításával, a színját
szás, a színpadi munka megsze
rettetése, a kulisszák mögötti élet 
megismertetése a gyerekekkel. A 
táborozókat műhelymunka, be
széd és ritmusgyakorlatok, szín
padi mozgás és koreográfia, díszlet 
– és jelmeztervezés, konfliktus
kezelés, fakultatív program, hang
szersimogató, valamint kötetlen 
beszélgetések várták.



2022. 07. 29. 13
HÁZFALFESTMÉNY PÁLYÁZAT 

Hamarosan három új falfestmény színesíti a várost
Lezárult a Barcika Art Nonprofit Kft. az éghajlat-
változáshoz való alkalmazkodás jegyében kiírt 
kreatív falfestési pályázata. A három új nyer-
tes pályamű felfestésével Kazincbarcika színes 
házfalainak száma idén 45-re bővül.

A falfelületekre egyedi tervezésű, több részből 
és többféle technikával készült falfestésterveket 
vártak, amelyek figyelemfelhívó jelleggel bírnak 
az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodásra.
A beérkezett pályázatokat szakmai zsűri bírálta 
el, melynek eredményeként 3 db pályamunkát 

választottak ki. A nyertes alkotások készítői 
pénzjutalomban részesülnek és a kiválasztott 
falfelületekre kerülnek felfestésre:
1. Polar Bears 

Szabó Alex alkotása
2. Túlélők 

Masir Eszter alkotása
3. Megfordult helyzet 

Szentgyörgyi Erika alkotása
Kazincbarcika Város Önkormányzata a közön
ség által legjobbnak ítélt pályamunkát is jutal
mazza majd. Az alkotásokra hamarosan lehet 

szavazni a kolorline.hu oldalon, és a legtöbb je
lölést kapó alkotó nyeri a különdíjat. Figyeljék a 
hírportált és döntsék el önök, ki legyen a nyertes!
A pályázat Kazincbarcika Város Önkormány
zatának megbízásából, Kazincbarcika Város 
Önkormányzata és a BorsodChem Zrt. ál
tal működtetett Klíma Alap támogatásával, a 
LIFE19 CCA/HU/001320 – LIFECLIMCOOP 
azonosítójú, VÁROSOK ÉS HELYI VÁLLALATOK 
EGYÜTTMŰKÖDÉSE A KLÍMAADAPTÁCIÓÉRT 
című projekt keretein belül valósult meg.

ÉLET VAN BENNE…

PILLANATKÉP A KAZINCBARCIKA-ALSÓI
REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉBŐL

A városban járva többfelé is építkezésekkel 
találkozunk. Sajókazinc legöregebb épülete is 
megújul. A Kazincbarcika  Alsói Református 
Gyülekezet ez év júliusában kezdte el refor
mátus templomának helyreállítását. Mivel az 
épület műemlék, sok szakértői véleményre volt 
szükség ahhoz, hogy az engedélyt megkapjuk.
Isten háza kívülről újul meg. Elvégezzük a temp
lom homlokzatának felújítását, ami már nagyon 
időszerű volt, hiszen több helyen omlott a va

kolat. Ezen felül sor kerül a csatorna cseréjére, 
bádogos munkák elvégzésére, a templom körüli 
vízelvezetésre, a templomhajó ablakainak a cse
réjére és a belső repedések kijavítására, illetve 
a templom belső festésére. Mindezen munká
latok elvégzését a Gyülekezet évek óta tartó 
áldozatkész adakozása, illetve a Tiszánininneni 
Református Egyházkerület és Magyarország 
Kormányának támogatása teszi lehetővé. 
Emellett építjük a jövő gyülekezetét is! Július 
1115 között tartottuk meg nyári napközis hit
tantáborunkat a Dózsa György Tagiskolában. A 
csendes héten 75 gyermek, 15 középiskolás diák 
és 15 felnőtt szolgatársunk vett részt. A tábor 
vezérgondolatát így fogalmaztuk meg: „Tedd 
hasznossá a maradékot!” Legfőbb célunk az volt, 
hogy sok örömteli pillanatokat szerezzünk egy
másnak. Délelőtt bibliai történeteket dolgoztunk 
fel, énekeket tanultunk. A délutánokat pedig a 
kreatív foglalkozások, a sport, a játék töltötte ki. 
Ezúton is köszönjük az Egyházközség, a Sajó
kazinci Reménység Alapítvány, Magyarország 
Kormánya és minden jó szívvel adakozó test
vérünk felajánlását.

Hisszük, hogy a táborozó gyermekekből lesz 
majd a jövő gyülekezete. A magvetést elvégez
zük, a hittanórákon megöntözzük az elvetett 
magokat, a hitbeli növekedést pedig Istenre bíz
zuk. Reménységgel vagyunk afelől, hogy ezek 
a gyermekek és szüleik sokszor megtöltik majd 
templomunkat az istentisztelet óráján. Mert egy 
templom nem csupán attól szép, hogy új va
kolatot és festést kap, hanem attól, hogy élet 
van benne!

Bundzik Attiláné
lelkipásztor

1.

2.

3.
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KAZINCBARCIKA ÉS A TÉRSÉG LEGSZÍNESEBB ELŐADÁSAI

KOLORFESZTIVÁL 2022

A BARCIKA ART Kommunikációs, Kulturális és Sport Szolgáltató Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű Társaság, Kazincbarcika Város Önkormányzatának megbízásából,

a LIFE19 CCA/HU/001320 – LIFE-CLIMCOOP azonosítójú,

VÁROSOK ÉS HELYI VÁLLALATOK 
EGYÜTTMŰKÖDÉSE A KLÍMAADAPTÁCIÓÉRT

című projekt keretein belül szeretettel meghívja Önt 
az első két KolorAkadémia előadására.

Időpont:

2022. augusztus 08. 15–17 óra között
Helyszín:

Egressy Béni Művelődési Központ klubterme
Előadók és tervezett témák:

Stumpf-Biró Balázs,
az éghajlatváltozás hatásait azonosító, és az alkalmazkodás 
folyamatát támogató Cassandra Programot fejlesztő Cassee 

Klímaadaptációs Tanácsadó Zrt. társalapítója. 
A Deep Adaptation (Mélyalkalmazkodás) mozgalom 

magyarországi képviselője, 
és a Betyáros Világ podcast alkotója.

Előadás témája:

NEM VAGY EGYEDÜL, SENKI SE MENEKÜL 
– ÉLET EGY ÁTALAKULÓ VILÁGBAN

Prof. Dr. Viskolcz Béla,
intézetigazgató, Kémiai Intézet, Miskolci Egyetem 

Műszaki Anyagtudományi Kar.

Előadás témája:

ÖNKORMÁNYZATOK ÉS VÁLLALATOK 
ÖSSZEFOGÁSA 

– SEGÍTSÉG A KLÍ MA ALKAL MAZKODÁS 
TERÜLETÉN

Az előadásokon a részvétel ingyenes.Az előadásokon a részvétel ingyenes.

VERSENYTÁRGYALÁSI FELHÍVÁS
Kazincbarcika Város Önkormányzata egyfordulós nyilvános versenytárgyalás útján 
értékesítésre meghirdeti a kizárólagos tulajdonában álló 8252 Balatonszepezd, 1446 
helyrajzi számú, 1275 m2 alapterületű kivett „saját használatú út” megnevezésű, és 
Balatonszepezd, 1447 helyrajzi számú, 7916 m2 alapterületű „kivett úttörőtábor” 
megnevezésű ingatlanokat, amelyek természetben Balatonszepezden találhatóak.
A versenytárgyalással kapcsolatosan bővebb információ a http://barcikaszolg.
hu/ weboldalon érhető el.

Az ajánlatok benyújtásának határideje: 2022. szeptember 8. (csütörtök) 9 óra.
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KOLORCITY KAZINCBARCIKA SC

Vasárnap rajtol az NB II - Felkészült a csapat

VRCK

DUDÁS TAMÁS LESZ TORONYAI SEGÍTŐJE
A GreenPlan-VRCK másod- és 
erőnléti edzőjeként dolgozik a jö-
vőben Dudás Tamás, akire nem kis 
feladatok várnak.

Dudás számára nem lesz újdonság 
az edzősködés, hiszen már harma
dik szezonjára készül, mint erőn
léti szakember. Ennek megfelelő
en folyamatosan fejleszti tudását, 
amellett, hogy az Eszterházy Ká
roly Katolikus Egyetem hallgató
ja, különböző előadásokon is részt 
vett, így az EXOS nemzetközileg el
ismert továbbképzésén is. Koráb
ban az utánpótlás számára is vezé
nyelt tréningeket, többnyire a VRCK 
nyári táboraiban, de idén május
ban helyettesítenie kellett Toronyai 
Miklóst és Batári Csabát is.

A 34 éves Dudás általános isko
lásként kezdett el röplabdázni, 
soha nem játszott más klubban, 
csak a Vegyészben. A magyar vá
logatottban kétszer is pályára lép
hetett liberóként, az Extraligában 
és a Magyar Kupában pedig ösz
szesen három aranyérmet szer
zett több ezüst és bronzérem 
mellett.
– Nagy változás lesz, és még na
gyobb felelősséggel fog járni, mint 
a teljesen aktív játékosi élet – fo
galmazott Dudás a vrck.hunak. 
– Várom ezt a kihívást, és ez egy 
újabb tudatos lépés a jövőbeli el
képzeléseim megvalósításához. 
Szerencsére az egyetem és a klub 
keretein belül már több lehetősé
gem is volt edzések vezetéséhez, 

szerencsére a vissza
jelzések nagyon po
zitívak voltak. Persze 
rengeteg tanulnivaló 
van még előttem, és 
mindent megteszek 
azért, hogy naprakész 
legyek, és folyamato
san képezzem és fej
lesszem magam.
Mivel Toronyai veze
tőedző a válogatot
tal az Európabaj
noki szereplésre készül, ezért 
augusztusban Dudás felügyeli a 
GreenPlanVRCK felkészülését. A 
két szakember közösen már ösz
szeállította az edzésprogramot, a 
felkészülés augusztus 1én kez
dődik.

Batári Csaba is marad a VRCK al
kalmazásában, de nem kisebb fel
adatokat kapott, mint az U15ös és 
az U20as korosztály felkészítését, 
versenyeztetését. Emellett a fel
nőtteknél a statisztikusi feladato
kat is ellátja. (vrck.hu)

A csapat vasárnap már tétmeccsen lép pályára, amikor is a Dorogi FC-t fogadják a Kolorcity 
Arénában a Merkantil Bank Liga első fordulójában. A Kazincbarcika a 2022/2023-as bajnokság 
őszi idényében tíz bajnokit rendez hazai pályán, melyek a következőek:
1. forduló: július 31. Kolorcity Kazincbarcika SC - Dorogi FC
3. forduló: augusztus 14. Kolorcity Kazincbarcika SC - Budafoki MTE
5. forduló: augusztus 21. Kolorcity Kazincbarcika SC - HR-Rent Kozármisleny
7. forduló: szeptember 4. Kolorcity Kazincbarcika SC - Aqvital FC Csákvár
9. forduló: október 2. Kolorcity Kazincbarcika SC - ETO FC Győr
11. forduló: október 09. Kolorcity Kazincbarcika SC - BFC Siófok
13. forduló: október 22. Kolorcity Kazincbarcika SC - Tiszakécskei LC
15. forduló: november 06. Kolorcity Kazincbarcika SC - PMFC
16. forduló: november 09. Kolorcity Kazincbarcika SC - Szeged-Csanád Grosics Akadémia
18. forduló: november 27. Kolorcity Kazincbarcika SC - MTK Budapest

Vasárnap hazai pályán, a Kolorcity Arénában kezdi meg a 2022/2023-as 
pontvadászatot a Kolorcity Kazincbarcika SC. A csapat egy évet követően 
újra a másodosztályban bizonyíthat majd.

András, Kristófi Sándor, Pinyaskó László, Rjaskó Viktor és Kréti Gergő. Az 
onnan eligazoló labdarúgókat azonban mennyiségben és minőségben is 
sikerült pótolni a klubnál. A KBSChez Szolnokról érkezett Hleba Tamás, 
Kurdics Levente és Szekszárdi Tamás, Csákvárról Takács Tamás, a Nyíregy
házától kölcsönbe Sztankó Dávid, Diósgyőrből szintén kölcsönbe Csatári 
Gergő, valamint Nagy Ákos, a Honvéd együttesétől kölcsönbe Megyeri II 
Gábor, Újpestről KálnokiKis Zsombor, a Füzesgyarmattól Lippai Tibor, a 
DEAC együttesétől Székely Dávid, valamint az FTC IItől Arday Dominik.
A Kazincbarcika játékosai már túl vannak az öthetes felkészülési prog
ramjukon, amikor is a napi egy, vagy két edzés mellett több felkészülési 
mérkőzésen is megmérettethették magukat. A csapat szám szerint hét 
edzőmeccset játszott, melyek a következő eredményekkel zárultak:
Július 2. Kolorcity Kazincbarcika SC  DVTK 11
Július 6. Kolorcity Kazincbarcika SC  Mezőkövesd Zsóry FC 11
Július 9. Kolorcity Kazincbarcika SC  Balassagyarmati VSE 22
Július 13. Vasas FC Kolorcity Kazincbarcika SC 21
Július 16. Kolorcity Kazincbarcika SC  Termálfürdő FC Tiszaújváros 30
Július 16. DEAC  Kolorcity Kazincbarcika SC 10
Július 24. Kolorcity Kazincbarcika SC  Aqvital FC Csákvár 03

A Kolorcity Kazincbarcika SC mérkőzéseire a Mezey István Művészeti 
Központban, illetve online a kolorcity.hu weboldal jegyértékesítő felüle
tén vásárolhatnak jegyeket, illetve szezonbérletet.

(Szabó Noémi)

Bérletárak: 
Normál: 15 000 Ft. Diák / Nyugdíjas / Mozgáskorlátozott: 10 000 Ft.
Jegyárak: 
Normál: 1 500 Ft. Diák/ Nyugdíjas/ Mozgáskorlátozott: 1000 Ft.

Fotók: Mátraházi Tibor

A keret kis mértékben alakult át a tavalyi szezon végén bajnoki címet szer
ző Barcikánál. Az együttestől tíz játékos távozott, ők Fila Károly, Kovács 
Dávid, Sinanovic Sinan, Schildkraut Krisztián, Keményffy Máté, Márton 

http://www.vrck.hu/hirek/exos-tovabbkepzesen-jart-dudas-tamas/
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Kiszámítható jövőt,

biztos állást szeretne?

Kazincbarcika Város Önkormányzatának intézményei, cégei

és a Polgármesteri Hivatal folyamatosan frissülő állásajánlatait

megtalálja a

MARADJON PÁLYÁN,

             K
AZINCBARCIKÁN!

www.kolorline.hu/allashirdetesek oldalon és a

KolorAPP » INFORMÁCIÓK menüpont alatt.

Közterület felügyelő, Titkárságvezető, 

HR üzleti partner, Takarító, Műszaki karbantartó

Konyhai kisegítő, Szakács, Hibafelvevő adminisztrátor

Temetői munkás, Gépkocsivezető (C kat.)

Ingatlangazdálkodási szakértő

Kazincbarcika Város Önkormányzata és a Borsodi Bányászok Területi Tagozata nevében 
tisztelettel meghívjuk Önt, kedves Családját, Barátait és Ismerőseit 

2022. szeptember 4-én, vasárnap 11 órára 
a kazincbarcikai Fő téri bányászszoborhoz
BÁNYÁSZNAPI MEGEMLÉKEZÉSRE  

és a 
BÁNYÁSZ EMLÉKMŰ KOSZORÚZÁSÁRA.

Ünnepi beszédet mond Klimon István, Kazincbarcika város 
alpolgármestere és Szőke András, a Borsodi Bányászok Területi 
Tagozatának elnöke.

Közreműködik a Kazincbarcikai Kodály Zoltán Alapfokú Művészeti Iskola 
Ifjúsági Fúvószenekara és a Kazincbarcikai Ifjúsági Mazsorett Együttes.

Szitka Péter 
polgármester

Szőke András 
területi elnök

NAP IDŐPONT ÓRATÍPUS HELYSZÍN OKTATÓ

Kedd
16:30-17:30 JÓGA 40 FELETT Egressy Béni Művelődési Központ klubterem Sütő Ágnes

19:00-20:00 GYMSTICK Kazinczy Ferenc Tornacsarnok Czégel Erika

Szerda 15.30-16:30 KISMAMA TORNA Egressy Béni Művelődési Központ klubterem Kriston-Kékedi Evelin

Csütörtök 11.00-12.00 GERINCTORNA Egressy Béni Művelődési Központ klubterem Tar Lívia

Péntek 16.30-17:30 ZUMBA GOLD Egressy Béni Művelődési Központ klubterem Kolobiskó Rita

FITT BARCIKA
Summer Light
AUGUSZTUSI ÓRAREND

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

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

Információk: sportszervezes@barcikaart.hu
Az edzéshez való eszközöket biztosítjuk, törölközőt, vizet, polifoamot hozz magaddal!

A program fő támogatója Kazincbarcika Város Önkormányzata


