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BERUHÁZÁSOK

FOLYTATÓDNAK A NAGY VOLUMENŰ
Jó ütemben halad a Vízi komplexum építése a városban, valamint a mozgás, a kultúra és az extrém
sport szerelmesei kíváncsian várják a Kolor Platz multifunkciós sport- és közösségi tér kialakítását. A futó és a kerékpáros társadalomnak is kedveznek Kazincbarcikán, hiszen megépül a futókör
a Csónakázó-tó körül, valamint a bringapark kivitelezésének második szakasza is elkezdődött.

Munkagépek dolgoznak a
Csónakázó-tó mellett
Az elmúlt időszak egyik legjelentősebb és legnagyobb beruházása van folyamatban a Csónakázó-tó mellett, ahol az ütemtervnek megfelelően halad a Vízi komplexum építése. A már
régóta várt vízi komplexum, mely uszoda, strand
és wellness funkcióval is rendelkezik majd, a
Delfin Vízisport Klub, a Magyar Vízilabda Szövetség, a Wanhua-BorsodChem Zrt., az Emberi
Erőforrások Minisztériuma, illetve Kazincbarcika
Város Önkormányzata együttműködésében,
több ütemben valósul meg, a látványcsapatsportágak támogatási rendszere által, valamint
rendkívül jelentős önkormányzati anyagi hozzájárulással.
Halász Béla, a KSK Delfin Vízisport Klub elnöke
elmondta, hogy a területen jelenleg az alapozási
munkálatok első fázisa zajlik, ennek keretében
580 db cölöp fúrása és betonozása van folyamatban, valamint ezzel párhuzamban készül az
emelések végrehajtásához szükséges toronydaruk cölöpalapja is. Várhatóan május közepén
megérkezik majd a két emelőegység, amely tartósan végig kíséri majd az építkezés folyamatát.
Az első szakaszban az épületben két állítható
vízmélységű tanmedence, egy 50 méteres versenymedence, valamint az uszodai rész teljes
beltere épül meg.
A beruházás második ütemében több száz
négyzetméteres wellness- és rekreációsrészleg, finn- és infraszauna, sószoba, edzőterem

is helyet kaphat. Mindezek mellett külső területen strand funkciós elemek, mint például kültéri medence és élménymedence is várja majd
a látogatókat.
Az infrastrukturális fejlesztés során, az impozáns épület mellett közel 300 parkolóhelyet
alakítanak ki. Az első ütem befejezése 2023
szeptemberére várható.

Kolor Platz - modern,
energiatakarékos,
multifunkciós sport- és
közösségi tér épül
A mozgás, a kultúra szerelmesei, az extrém
sport ászai és a kutyabarátok régi álma válik
valóra hamarosan, hiszen a város egyik legforgalmasabb helyén – a buszvégállomástól pár
lépésnyire – európai mértékkel mérve is példaértékű, új infrastruktúrát építenek ki.
A beruházás során fejlesztik többek között a
közműveket; új csapadékvíz-csatornát, tér- és
sportpálya-kivilágítást építenek ki, járdákat, sétányokat, parkolókat létesítenek, útszakaszokat
újítanak fel, valamint a zöldfelületeken intenzív növényesítést végeznek. A multisportpálya
mellett futballfal, pumptrack és skate park, futókör létesül, illetve elkerített kutyafuttató várja
az állatbarát gazdikat.
– Már a tervezés során olyan méltó helyet kerestünk ehhez a kiemelt beruházásunkhoz,
hogy mind a városlakók, mind az ide látogatók

számára egyszerű legyen a megközelítése. A kiválasztott terület minden szempontból a legideálisabb, hiszen gyakorlatilag minden eszközzel
megközelíthető: autóval, kerékpárral és gyalogosan is – mondta el Szitka Péter polgármester.
Európában is ritka, hogy egy helyen ennyiféle, a
legmodernebb technológiával épülő, szabadidő
és profi sportolói igényeket kielégítő sportlétesítmény épüljön.
A terület parkosításának tervezésére nagy
figyelmet fordítottunk, hiszen fontos, hogy a
városunkra egyébként is jellemző zöld felületek megmaradjanak, fejlődjenek, szépüljenek
– emelte ki Harda Attila, a terület önkormányzati képviselője.

Országos Bringapark
Program - természetközeli
kerékpározás
A program alapvető célja, hogy a városunknak
és vonzáskörzetének egy élménydús programot biztosítsunk a pályák megépítésével, de a
távlati célok között szerepel a környező települések bevonásával egy összefüggő bringás
bükki élménypark kialakítása is – tudtuk meg
Szitka Péter polgármestertől.
A várost határoló dombvonulaton – a Csónakázó-tó – Jószerencsét út – Nyárfa utca – Kis
Bondor-dülő – Alacska felőli határ által körbefogott mintegy 1,4 km2-es területen hat darab,
összesen 20 km-es, különböző hosszúságú
és nehézségű pálya épül. A közeljövőben kialakítanak szervizoszlopot, ivókutat is, illetve 4
db kerékpártárolót, mely lehetőséget ad arra,
hogy a látogatók biztonságosan elhelyezhessék
a kerékpárjaikat. A pihenésről és felfrissülésről a
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FEJLESZTÉSEK KAZINCBARCIKÁN
főbb csomópontokban pihenőpadok, rönkasztal
gondoskodik majd, ahol szintén lesznek biciklitárolók. A pálya vonalvezetése a természetes
domborzati viszonyokhoz igazodik, a pályák
rendezése során csak természetes anyagokat alkalmaztak, ezért a balesetek elkerülése
érdekében több szakaszon fakorlát, és az úgynevezett Homokbánya route pályán a tervek
szerint fahíd is biztosítja majd a biztonságos
közlekedést. A pályák közötti átjárás, az átkötő
utakkal kerül kialakításra, ezeket a tájékoztató
oszlopok jelzik a kereszteződésekben, illetve
leágazásokban, itt szintén a biztonság érdekében fa szerkezetű lassító elemeket helyeznek el.

Futókör - jó levegőn, zöld
környezetben kocoghatnak a
futás szerelmesei
Az Aktív Magyarország programban sikeresen
pályázott Kazincbarcika, így 1 km-es, 120 cm
széles gumiborítású futókörpálya épül a Csónakázó-tó körül. A zöldövezetben, amatőr sportolók, a mindennapos testnevelésórákon résztvevő diákok ősz elején birtokba is vehetik. A pálya
nyomvonalának tisztítása, az elöregedett fák
kivágása megtörtént, jelenleg a mérnöki tervezés van folyamatban.

Megkezdődött
a McDonald’s építése
Április 19-én kedden kezdődtek meg a McDonald’s étterem építési munkálatai Kazincbarcikán
a Don Bosco Sportközpont melletti területen. Az
első etapban a város egyik „csúnya” foltjátnak,
azaz a nyilvános illemhely bontási munkálatai
vannak folyamatban, majd ezt követően kezdődik el a terepmunka és az építés. A Munkálatok
során fellépő esetleges közlekedési nehézségek
miatt fokozott figyelemmel közlekedjenek az
érintett területen.

Megkezdődött
a McDonald’s építése
Kazincbarcikán!

Újabb nyilvános illemhelyek
Kazincbarcikán

A Fő téren már bevált automata nyilvános illemhely után, a közeljövőben a város több pontján
is, ehhez hasonló WC-k kerülnek kihelyezésre, például a Csónakázó - tónál, és a Lini István
tér területén is. A Fő tér felújításának második
ütem részeként kapott helyet a lakók által régóta áhított nyilvános illemhely, amit rendszeresen és egyre többen használnak. Az utcabútor
jellegű WC automatikája, a padló- és vécémosó
berendezésnek köszönhetően, a teljes felület,
padló, vécécsésze tisztán tartásáról gondoskodik. Az automatika az illemhely kihasználtságától függően képes arra, hogy akár minden
használó után takarítson, vagy csak alkalmanként, esetleg naponta tisztítsa meg a helységet. Fontos szempont, hogy a fogyatékkal élők
is könnyedén tudják használni az illemhelyet,
ezért a belső térkialakításánál ügyeltek arra,
hogy azokat mozgássérültek vagy az idősebb
korosztály tagjai is könnyedén igénybe vehessék. Az illemhely 100 Ft-os érmével működik, a
pénz bedobása után 20 perc áll a használó rendelkezésére. Hasonló automata nyilvános illemhelyek kihelyezését is tervezi az önkormányzat
a város több pontjára, a Csónakázó - tónál és a
Lini István tér területén is.

Közlekedési infrastruktúra
fejlesztés – további
körforgalmak kialakítását
tervezi az önkormányzat

Tavaly őszre készült el a 26-os út, a Tesco melletti Attila út, a Hadak útja és a Budai Nagy Antal
utca egyes szakaszait érintő körforgalom, aminek a megépülésével megszűntek a nagyobb
torlódások – emelte ki Szitka Péter polgármester
A jövőben a további fejlesztések során a Mátyás
király úton a Lidl-nél, és a 26-os elkerülő út építése miatt a Mucsonyi út becsatlakozásnál is
épülhet majd körforgalom.
A Pollack Mihály utca és a Mátyás király út közlekedését segítő belvárosi körforgalom tervei
már elkészültek, jelenleg a szupermarkettel
való utolsó egyeztetések zajlanak, hogy a vásárlóközönség problémamentesen jusson el a
kivitelezés ideje alatt is az üzlethez. Ezt követően a tervek engedélyeztetése, a közbeszerzés lefolytatása következik, majd a kivitelezés
megkezdésére kerülhet sor - nyilatkozta Klimon
István alpolgármester, aki hozzátette, hogy a
jövőben a 26-os út, valamint a Bercsényi utca
és az Egressy Béni út bevezető szakaszán is
tervezik körforgalmak kialakítását.
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KÁTYUZÁS

FAÜLTETÉS

Megkezdődik a város forgalmas FOLYTATÓDIK A FAÜLTETÉS
útszakaszainak javítása

Leginkább a téli, kedvezőtlen időjárást követően lepik el az utakat
a gumi- és felnigyilkos kátyúk: az
aszfaltba befolyó víz megfagy, a
repedések megnőnek.
Kazincbarcika Város Önkormányzata minden évben kiemelt figyelmet fordít -a pénzügyi lehetőségeihez mérten - a legforgalmasabb
szakaszok felújítására.
Az önkormányzat minden évben
alapvetően két ütemben végez útburkolati javításokat a város közigazgatási területén.
A gyors javításokat hideg aszfaltos
technológiával végzik azokban az
időszakokban, amikor az aszfaltkeverő telepek nem üzemelnek.
Az évközi javításokat saját felmérések, választókerületi képviselői,
forgalmi, és a KolorApp jelzések
alapján ütemekre bontva hajtják
végre.
„Idén májusban megkezdődnek a
munkálatok, melyeket több ütemre bontunk.
Először a Jószerencsét út, Építők
útja, Tardonai út egyes szakaszai

kerülnek javításra. Ezek a területek
nagy forgalmat bonyolítanak, valamint a magyar kerékpáros körverseny, a Tour de Hongrie versenyzői
is erre tekernek majd”-mondta Klimon István alpolgármester.
„A javítás megkülönböztethető
annak segítségével, hogy a kátyúzás során nem kerül felbontásra az
út pályaszerkezete, vagy beton
alap rétege.
A gyorsjavítások helyszínén körbevágás nem történik, csak a hézagok kitöltése, amelyet később teljes értékű javítás követ.
Az évközi javításoknál mindig
szögletes körbevágás és az élek
vízzáró szalaggal elszegése látható.
A hosszirányú útrepedések állagmegóvása érdekében modifikált
bitumenes réskitöltéses technológiát alkalmazunk.”-nyilatkozta
Halász Béla Városüzemeltetési és Rendészeti osztályvezető.
Az útjavítási munkálatok ütemezéséről folyamatosan hírt adunk a
KolorHét, a KolorLine, a KolorTV és
a KolorApp felületeken.

Kazincbarcika Város Önkormányzatának kérésére a Barcika
Park Nonprofit Kft. munkatársai
folyamatosan felügyelik a városban fellelhető fákat. Az elmúlt
időszakban a gallyazáson túl, a
kiöregedett veszélyessé vált fák
kivágása mellett, csaknem 90 db
fát ültettek el a szakemberek.

Az önkormányzat kérésére a
városüzemeltetéssel foglalkozó
Barcika Park Nonprofit Kft. folyamatosan ellenőrzi a városban
lévő fákat. A szakemberek több
példányt is veszélyesnek nyilvánítottak, hiszen elkorhadtak,
elöregedtek, így zordabb időjárás
esetén fennáll annak a lehetősége, hogy kárt okozhatnak. A
munkálatok során a városunkkal
közel egyidős, 50-60 éves, beteg, veszélyessé vált fákat távolítják el, vagy olyan példányokat,
melyek lombkoronája légvezetékekbe lóg vagy gyökérzetük
feltöri az utat, megrongálta a vízvezetékeket vagy a zárt csapadékelvezető rendszereket.
Szitka Péter kiemelte, hogy a fák
folyamatos ellenőrzése mellett,
óriási hangsúlyt fektetnek arra,

hogy a szobrok, fák, virágok városában továbbra is folyamatosak
legyenek a faültetések, a zöld felületek gondozása, virágok ültetése, kiemelten azokon a területeken,
ahonnan az elmúlt időszakban több
egyedet is el kellet távolítani. A városrészek képviselőivel több alkalommal is egyeztettem a témában,
hogy hova, milyen fák kerüljenek ki
– tette hozzá a városvezető.
Természetesen a kivágott fák pótlásáról is gondoskodnak a Barcika
Park munkatársai, ami mindig olyan
előnevelt, földlabdás csemetékkel
történik, amelyeknek már fejlett a
gyökérzetük, így nagyobb eséllyel
erősödnek meg az ültetés után. A
szakemberek az elmúlt időszakban
kőrist, juharfát, májusfát, gesztenyefát, valamint bükkfát ültettek
el Kazincbarcika több területén is. A
helyszínek kiválasztásánál mindig
ügyelnek arra, hogy az elültetett
fák lombkoronája és gyökérzete a
későbbiekben, a növekedésük során se tudjon kárt okozni a közművekben, illetve a járdák és az
utak borításán, ezért előfordulhat,
hogy nem a kivágott egyedek helyére kerülnek, hanem ideálisabb
környezetbe.

ALKOTÁS

ÚJJÁSZÜLETIK AZ UNIKORNIS SZOBOR
Kolorcity Kazincbarcika első
számú szimbóluma és a város legkedveltebb köztéri,
kortárs alkotása hamarosan
új színekben pompázik és díszíti a belváros legszebb körforgalmát.
Szőke Gábor Miklós új alkotása időtálló, stabil, biztonságos
acélszerkezetből készül, várhatóan május közepén érkezik
meg Kazincbarcikára.
A korábbi fából készült szobor, mely valóban ismertté
és kedveltté tette a Kolorcity
brandet, felújítást követően a
város másik pontján kerül elhelyezésre, ahol kevésbé van
kitéve az időjárás viszontagságainak.

Látványterv - Szőke Gábor Miklós
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FELSŐOKTATÁS

ŐSZTŐL EGYETEMI KÉPZÉS INDUL KAZINCBARCIKÁN

Népszerűnek bizonyult a fiatalok között a vegyészmérnöki egyetemi alapképzés lehetősége Kazincbarcikán, a jelentkezők magas száma
alapján már biztos, hogy elindul ősszel a kurzus.

Kazincbarcika Város Önkormányzata, a Miskolci Egyetem, az Irinyi János Református Oktatási Központ, a Wanhua Borsodchem Zrt. és a
Tiszáninneni Református Egyházkerület ös�szefogásával vegyészmérnöki egyetemi alapképzés indul ősszel Kazincbarcikán. A kurzus
elindulásának feltétele - mint minden egyetemi
képzés esetén - a megfelelő számú jelentkező
volt. Kazincbarcika város vezetése ezért igyekezett minél több potenciális érdeklődőhöz eljuttatni a hírt, hogy növelje a fiatalok lelkesedését a képzés iránt.
Prof. Dr. Viskolcz Béla, a Miskolci Egyetem Műszaki és Anyagtudományi Kar Kémiai Intézetének intézetvezetője örömmel számolt be róla,
hogy a kihelyezett szak nagyon népszerű lett
a fiatalok körében, és az első helyen megjelölt egyetemi jelentkezések alapján a levelező
képzés már biztosan elindul ősztől Kazincbarcikán. „Ezúton is szeretném kifejezni köszönetemet a város vezetősége felé a kiemelkedő médiatámogatás megszervezéséért, ami
megítélésem szerint döntő jelentőségű volt a
sikerben. Jelentős létszámbővülést sikerült elérnünk: több mint 50%-kal többen jelentkeztek
vegyészmérnök szakra az elmúlt évhez képest.
Hosszú távú együttműködést tervezünk Kazincbarcikával, és ezek a közösen elért kezdeti
sikerek abszolút optimizmusra adnak okot.” fogalmazott.
Szitka Péter polgármester így nyilatkozott a
képzés népszerűségének okairól: „Átfogó médiakampányt indítottunk, hogy minél több emberhez eljusson az üzenet: Kazincbarcikán 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 jelentőséggel 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 segítség lehet, ha a gyermekük helyben tanulhat tovább, és nem kell
messzire költöznie a diploma 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 végzett vegyészmérnököket. Hosszú egyeztetések sora és rengeteg
munka van abban, hogy ez a képzés elindulhat,
amiért minden közreműködőnek köszönettel
tartozunk!”
Klimon István alpolgármester hozzátette: „Ez a
siker kiemelkedő példa arra, hogy milyen fontos
az együttműködés, hiszen ennek a képzésnek

az elindulásához is több szereplős intézményi
összefogásra volt szükség. Ezúton is szeretnénk megköszönni mindenkinek, aki hozzájárult: A Miskolci Egyetemnek a képzés lehetőségét, az Irinyi János Református Oktatási
Központnak a modern, jól felszerelt képzési hely
biztosítását, a Wanhua Borsodchem ZRt.-nek a
gyakorlati helyek garantálását és természetesen az összes kolléga munkáját, aki az önkormányzat részéről közreműködött a projektben.”
Szabóné Bánfalvi Marianna, a Wanhua BorsodChem Zrt. HR szolgáltatási főosztályvezetője így fogalmazott: „Nem titkolt szándékunk,
hogy egy stabil képzési bázist alakítsunk ki
Kazincbarcikán. Hiszen ez a térség a vegyipar
központja az országban és a jó szakemberekre
mindig szükség lesz ebben az ágazatban. Az
itt végzett fiatalok versenyképes tudással és
gyakorlattal rendelkeznek majd, ami hatalmas
előnyhöz juttatja őket a karrierjük elindításában, illetve a szakmai előmenetelükben.”

KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉS

KÖZVETLEN MENETREND SZERINTI VONATTAL
UTAZHATUNK KAZINCBARCIKÁRÓL BUDAPESTRE
Közel 60 évvel ezelőtt volt utoljára, hogy Kazincbarcikáról közvetlen
menetrend szerinti járattal utazhatunk Budapestre, vasúton.
A vonat a Miskolc-Tiszai pályaudvar kihagyásával közlekedik április
3-áról, a miskolci rendező szakaszon Budapest felé veszi az irányt.
Indulás minden vasárnap 16.35-kor Kazincbarcikáról.
Az önkormányzat kérésére a Volán május 1-jétől buszjárattal támogatja meg a vasútállomásra
való lejutást.
A közvetlen járat közösségi közlekedéssel történő összehango-

lása menetrend módosítással
volt biztosítható:
• a 3-as jelzésű autóbuszvonalon
vasárnapi (munkaszüneti) napokon az Autóbusz-állomásról

16:30 órakor meghirdetett autóbusz a jelenlegi menetrendhez képest 15 perccel korábban, 16:15 órakor,
• a 4-es jelzésű autóbuszvonalon vasárnapi (munkaszüneti) napokon az Autóbusz-állomásról 16:00 órakor
meghirdetett autóbusz a jelenlegi menetrendhez képest 10
perccel korábban, 15:50 órakor,

• a 4-es jelzésű autóbuszvonalon vasárnapi (munkaszüneti)
napokon a Herbolya, Tervtáró
16:10 órakor meghirdetett autóbusz a jelenlegi menetrendhez képest 10 perccel korábban, 16:00 órakor közlekedik
majd.
• A menetrend módosítása 2022.
május 1.(vasárnap) időponttól
érvényes.
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SPORTTÁMOGATÁS

IDÉN IS TÁMOGATJA A HELYI CIVIL SZERVEZETEKET
ÉS A SPORTEGYSÜLETEKET AZ ÖNKORMÁNYZAT

Kazincbarcika vezetése pályázatot
hirdetett a városban működő civil
szervezetek és sportegyesületek
számára, hogy pénzügyi támogatással segítse működésüket.
„Az Önkormányzat mindig is igyekezett jó kapcsolatot ápolni a városban működő civil szervezetekkel és sport
egyesületekkel,
és ahogyan csak lehet, segíteni a
működésüket. Ezt bizonyítja az is,
hogy ebben a mostani pályázatban
nem kevesebb, mint 12 millió forintot különítettünk el az egyesületek
támogatására, ebből 6 milliót a civil- és 6 milliót a sportegyesületek
számára.” – mondta Szitka Péter
polgármester, amikor a pályázatról
kérdeztük. „Mivel Kazincbarcikára
továbbra is a színes kulturális élet
és a sport városaként tekintünk,
ezért igyekszünk minden eszközzel
segíteni ezen területek felpezsdülését, nem csupán a saját intézményeink esetében, hanem a tőlünk
függetlenül működő civil- és sportszervezetek támogatása révén is.”
„Nagy érdeklődés kísérte a kezdeményezést, ezért április 19-én
egy civil fórumot is szerveztünk a
Mezey István Művészeti KözpontVOKS

ban, hogy személyesen is segítsük
a pályázók dolgát. Itt minden kérdést fel lehetett tenni, és egyénre
szabott útmutatóval támogattuk
az érdeklődőket. - nyilatkozta Klimon István alpolgármester, majd
így folytatta: „Fontos megjegyezni,
hogy a sportszervezetek esetén
csak a TAO körön kívül eső sportágak egyesületei pályázhattak, mert
a TAO-s sportágak más központi és
helyi támogatásban is részesülnek,
így igyekeztünk ezt egy kicsit ellensúlyozni ezzel a szabállyal.”

Lezajlott az országgyűlési
képviselők választása

Április 3-án tartották hazánkban az országgyűlési képviselők 2022.
évi általános választását. A Fidesz–KDNP-nek 135 képviselője került
az országházba, míg az ellenzéki pártoknak 64 mandátum jutott. A
Borsod Abaúj Zemplén megyei 04-es számú országgyűlési egyéni
választókerületben – a kilenc országgyűlési képviselő jelölt közül
Demeter Zoltán a Fidesz-KDNP korábbi országgyűlési képviselője
szerzett mandátumot. A névjegyzékben szereplő 74214 fő választópolgár közül, 46060-an járultak az urnákhoz a szavazás napján. A
82 településből álló 04-es számú országgyűlési egyéni választókerületben az alábbi eredmény született:
Demeter Zoltán – FIDESZ – KDNP
Üveges Gábor – ellenzéki összefogás
Dr. Fiszter Zsuzsanna – Mi Hazánk
Galán Máté – MKKP
Endre László András – MEMO
Pető Krisztián – Normális Párt
Szántó Szabolcs – Zöldek Pártja
Menyhért Roland – Munkáspárt – ISZOM
Kótai Gyula – IMA

24636 szavazat
15648 szavazat
3276 szavazat
856 szavazat
256 szavazat
252 szavazat
208 szavat
92 szavazat
69 szavazat

A részletes felhívásról a
www.kazincbarcika.hu oldalon lehet tájékozódni. Április 29.
a benyújtási határidő. Ha valaki
esetleg hiányosan adott be pályázatot, akkor lesz lehetősége
javítani, a bírálók proaktívan felhívják rá a figyelmet és adnak
esélyt a hiánypótlásra.
Amennyiben a teljes keret nem
kerülne kiaknázásra most, akkor
egy következő körben újra kiírása kerül a pályázat, a fennmaradt
összeg határáig.

„Sok szervezet, sokféle pályázata
érkezik hozzánk. Vannak fenntartásra, működésre kért összegek,
de egészen speciális tanfolyamokra, rendezvényekre, programokra benyújtott finanszírozási
kérésekkel is találkoztunk. Örültünk a rengeteg ötletnek, mert
ez is azt bizonyítja, hogy mennyi
színes, szerteágazó érdeklődési
körrel rendelkező civil szervezet
és sportegyesület működik városunkban” - tette hozzá Dr. Makkai
Orsolya alpolgármester.

ADOMÁNY

ÚJABB SEGÉLYSZÁLLÍTMÁNY TÉCSŐNEK
Az elmúlt hetekben már a harmadik segélyszállítmányt juttatta el Kazincbarcika Técsőnek.
Az orosz-ukrán háború kitörését követően Kazincbarcika Város
Önkormányzata azonnal felvette
a kapcsolatot ukrán testvérvárosával, és azóta is folyamatos a két
település közti kommunikáció.
A Kazincbarcika ukrán testvérvárosának Técsőnek biztosított
felajánlások zömének összegyűjtését, szortírozását, szállítását és célba juttatását Kazincbarcika Város Önkormányzata
koordinálta.
Klimon István, Kazincbarcika város alpolgármestere összefoglalta, amikor az önkormányzat úgy
döntött, hogy a gyűjtést megszervezi, nagyon sokan csatlakoztak a kezdeményezéshez,
több helyszínen szerveztek gyűj-

tést, aminek köszönhetően már
három kamion segélyszállítmány
is érkezett Técsőre.
A háború elől menekülőknek a
Szalézi Rend, több civil szervezet, a Karitasz, a Magyar Máltai
Szeretet Szolgálat, a Kazincbarcikai Ördögök SE, a Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató
Központ, a Német Nemzetiségi
Önkormányzat, a Kazincbarcikai
Összevont Óvodák és tagintézményei is segítenek, illetve segítettek.
A kialakult katasztrofális helyzet
és a háború miatt a napokban
több család is érkezett Kárpátaljáról, valamint Kijev közeli kisebb
településekről Kazincbarcikára
a Szalézi Rendházba, valamint a
Don Bosco Kollégiumba tájékoztatta lapunkat Ábrahám Béla a
rendház vezetője.
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KERÉKPÁRVERSENY

TOUR DE HONGRIE KAZINCBARCIKA
MÁJUS 14. SZOMBAT

A Tour de Hongrie nemzetközi kerékpárverseny
mezőnye 2022. május 14-én, szombaton Kazincbarcikára érkezik. A mezőny az Egressy Béni
úton felállított rajtzónából indul, kétszer halad át
a célkapun, mely az Építők útján (a kórház és a
Don Bosco Sportközpont közötti útszakaszon)
kap helyet.
A mezőny az Egressy útról rajtol és kétszer
vonul át a városon, majd a befutó következik
az Építők útján:
• 13.40 óra Rajt: Egressy Béni út – Hadak útja,
Ózdi út (26-os főút)
• 16.02 óra Első céláthaladás és részhajrá: Hadak útja, Ózdi út (26-os főút) – Egressy Béni
út- unikornis körforgalom – Jószerencsét út
- Építők útja - Tardonai út
• 16.53 óra Második céláthaladás és részhajrá:
Hadak útja, Ózdi út (26-os főút) – Egressy Béni
út- unikornis körforgalom – Jószerencsét út Építők útja - Tardonai út
• 17.45 óra Befutó: Hadak útja, Ózdi út (26-os
főút) – Egressy Béni út- unikornis körforgalom
– Jószerencsét út - Építők útja CÉL
• A megadott időpontok előtt 10-20 perccel időszakos forgalomkorlátozás, útlezárás várható.

ÚTLEZÁRÁSOK ÉS FORGALOMKORLÁTOZÁSOK

közelíthető az időszakos forgalomkorlátozások
figyelembevételével.
Felső-Barcikán a közlekedés akadálytalan marad, innen a 26-os út a párhuzamos utcákon
keresztül megközelíthető, az időszakos útlezárás kikerülhető.
Szurkolói zónák:
1. Építők útja: kórház és Don Bosco Sportközpont közötti szakaszon
2. Jószerencsét út: unikornis körforgalom és
Építők úti kereszteződés között

A verseny napjára vonatkozó közlekedési információkat folyamatosan frissítjük. A buszjáratok a Mátyás király úton közlekednek.
További info: www.kolorline.hu.
A versenyről az M4 Sport élő közvetítést ad.
Az adás az interneten a www.tdh.hu oldalon,
vagy a cél helyszínén élőben és óriás kivetítőn
is követhető.

Türelmüket és megértésüket köszönjük!

Figyelem! A versenyzők 50-70 km/órás sebességgel is haladhatnak, vigyázzon a sportolók és
a saját testi épségére!
Hada

Útlezárás (lásd a térképen):
• május 13. 18.00 órától május 14. 21.00 óráig
Szabó Ervin utca: Építők útja felől a kórház oldalsó bejáratáig,
• május 13. 18.00 órától május 14. 16.00 óráig Egressy Béni út a Jószerencsét úttól a Liget utcáig
• május 13. 18.00 órától május 14. 21.00 óráig Szent
Erzsébet sétány a Liget utcától a Jószerencsét
útig (Polgármesteri Hivatal mögötti parkoló)
• május 14. 7.30 órától május 14. 21.00 óráig Liget
utca teljes útszakasz
• május 14. 7.30 órától május 14. 21.00 óráig Építők útja Jószerencsét úttól az Ifjúmunkás térig
• május 14. 9.30 órától május 14. 21.00 óráig Jószerencsét út Egressy Béni úttól az Alsóvárosi
körútig (Castello Cukrászda)
• május 14. 9.30 órától május 14. 21.00 óráig Egressy Béni út a Jószerencsét úttól a Hadak útja,
Ózdi útig (26-os főút)
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A Radnóti Miklós tér és Móricz Zsigmond tér a
26-os út felől közelíthető meg.
A 26-os út a Mátyás király út, Mikszáth Kálmán
utca, a Május 1. út, és az Attila út felől lesz meg-
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Parkolási tilalom (lásd a térképen):
• május 13. 18.00 Építők útja és Tardonai út teljes
szakasza, Egressy út unikornis körforgalom és
Hadak útja, Ózdi út (26-os főút) közötti szakasza (a Karnevál Étterem, Takarékszövetkezet
előtti teljes útszakasz)

(26-o
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Piros vonal:
teljes útzár
Piros szaggatott vonal:
időszakos útzár
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Narancs vonal:
parkolási tilalom
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GIMI GALÉRIA

PAMUTVARÁZS

„Pamutvarázs” címmel nyílt meg
Balogh Edina kiállítása a Gimi Galériában április 26-án. A tárlaton
horgolással készült használati tárgyakat, aranyos figurákat, valamint
különböző dekorációs tárgyakat
tekinthet meg az érdeklődő közönség.
Balogh Edina kiállításán az amigurumi technikával ismerkedhet
meg a közönség. Az amigurumi
egy japán horgolástechnika. Maga
a szó horgolt, kötött játékot jelent.
A különböző tárgyakat, figurákat
általában mintaleírások alapján
készítik, leggyakrabban horgolással, de előfordul kötési technika alkalmazása is.

Az alkotó a kötéssel és a horgolással még az iskolában ismerkedett
meg, itt sajátította el az alapokat.
Az amigurumival csak később kezdett el foglalkozni, amit az internet
segítségével sajátított el. Balogh
Edina elmondása szerint az amigurumi egyszerre nehéz és könnyű.
Az, aki ismeri a horgolás alapjait,
könnyen megbarátkozhat ezzel az
új technikával, amelynek a lényege, hogy sokat kell számolni, hiszen
egy adott minta alapján spirálisan
halad a horgolás. Balogh Edina is
általában leírások alapján dolgozik, ezekből születnek meg a színesebbnél színesebb alkotásai, a
különböző figurák, horgolt ruhák,
könyvjelzők, képek és álomfogók.

KÖRNYEZETTUDATOSSÁG

A FÖLD NAPJÁT
ünnepelték az ovisok
Föld napja programot szervezett a Kazincbarcikai Összevont Óvodák
Környezet munkaközössége április 26-án a Völgy parkban. A cél a
gyermekek játékos formában történő környezettudatos szemléletformálása, illetve ökoszemléletük kialakítása.
Közös énekléssel kezdődött az
óvodások számára szánt Föld
napja alkalmából szervezett
program a Völgy parkban. Az
eseményt Tarné Vencel Ágnes
intézményvezető helyettes, a
Környezet munkaközösség vezetője nyitotta meg, aki kiemelte,
nagyon fontos a környezettudatos szemléletformálás, ami átszövi az intézmények mindennapjait, hiszen a csoportokban
kiemelt figyelmet kap a téma.
Az intézményvezető helyettes
hozzátette, hogy a munkatársak
mindent a külső világból, a környezetből indítanak, sokat sétálnak, kirándulnak, ahol a gyerekek
közvetlenül tapasztalhatják meg
a természetet, amit aztán beépítenek a csoportfoglalkozásokba.
A már hagyománynak számító
eseményen a város tagóvodái-

ból közel 150 gyermek vett részt.
Intézményenként egy csoport, tehát nyolc csapat indult a játékos
vetélkedőn. A gyerekek útinaplót
is kaptak, amibe minden állomáson pecsétet adtak nekik az állomásvezetők. Összesen kilenc, a
környezetvédelemmel kapcsolatos akadályon kellett túljutniuk az
ovisoknak, hogy teljesítsék a vetélkedőt. Az esemény végén minden csoport ajándékcsomagban
részesült.

HIRDETÉS

ÁLLATORVOSI
RENDELŐ

Dr. Minár Gyula
állatorvos

Emil
karosszéria

JACSÓ EMIL
karosszérialakatos
mester

TELJES KÖRŰ
BIZTOSÍTÁSI
ÜGYINTÉZÉS
BETEGVIZSGÁLAT,
DIAGNÓZISFELÁLLÍTÁS: INGYENES
Veszettség elleni oltás féregtelenítéssel:

6 000 Ft

Parvo, szopornyica éves, kombinált oltás:

Érdeklődni:
06-30/479-3914
KAZINCBARCIKA,
BERCSÉNYI ÚT 17.

6 000 Ft

Műtétek: pl. kandúrmacska-ivartalanítás

9 000 Ft

szukamacska-ivartalanítás

17 000 Ft

szukakutya-ivartalanítás

23 000 Ft-tól

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

IMPRESSZUM
Tördelés, design:
KOLORHÉT – kulturális és közéleti hetilap,
Augusztin Nándor, Csízi Enikő
megjelenik péntekenként
Hirdetésfelvétel: 20/479-4351
ISSN 2416-2531
Szerkesztőség: 3700 Kazincbarcika,
Megjelenik hetente 12050 példányban.
Jószerencsét u. 1/A
Kiadó: Barcika Art Kft.
Telefon: 48/800-800
3700 Kazincbarcika, Fő tér 5.
E-mail: szerkesztoseg@barcikaart.hu
T.: 48/510-220 | F.: 48/510-224
Nyomda: Magyar Közlöny
Ügyvezető igazgató: Heidrich Zsolt
Lap- és Könyvkiadó Kft.
Főszerkesztő: Hegedűsné Munkácsi Mónika
Felelős vezető: Németh Balázs ügyvezető
Munkatársak: Untenerné Márton Ágnes

ÓVODAI BEIRATKOZÁS
Tájékoztatjuk a Kedves Szülőket,
hogy az Angyalkert Görögkatolikus Óvodába
a 2022/2023 nevelési évre az alábbiak szerint történik a beiratkozás.

A beiratkozás ideje: 2022. április 20-tól (szerda)
2022. május 06-ig (péntek)
A beiratkozás helye: Angyalkert Görögkatolikus Óvoda
(Kazincbarcika Kikelet köz 2.)

Időpontja: munkanapokon 7:30-16:00 óráig
Az Óvodai beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:
• A gyermek születési anyakönyvi kivonata
• Ha van a gyermek nevére kiállitort személyi azonosító
• Lakcímet igazoló hatósági igazolvany
• A gyermek TAJ kártyája
• A szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa
• Keresztlevél, ha van
Szeretettel várjuk Kazincbarcika területéről és vidékről is
leendő óvodásainkat.
Elérhtőségeink: Tel.: 06-48/311-271, 06-30/86-16-644
E-mail: angyalkertovoda.kb@gmail.com
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LIFE PROJEKT

ÚJABB PÁLYÁZAT SZÍNES FALAKRA

Kazincbarcika Város Önkormányzata megbízásából a Barcika Art Kommunikációs, Kulturális és
Sport Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, Kazincbarcika Város Önkormányzata
és a BorsodChem Zrt. támogatásával, a LIFE19 CCA/HU/001320 – LIFE-CLIMCOOP (továbbiakban: LIFE-projekt) keretein belül TARTÓS ALKOTÁS TERVEZÉSE KAZINCBARCIKA FALFELÜLETEIRE AZ ÉGHAJLATVÁLTOZÁSHOZ VALÓ ALKALMAZKODÁS JEGYÉBEN címmel újabb pályázat
kerül meghirdetésre.

A PÁLYÁZAT CÉLJA, TÁRGYA
A BARCIKA ART Kommunikációs, Kulturális
és Sport Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, Kazincbarcika Város Önkormányzatának megbízásából, Kazincbarcika
Város Önkormányzata és a BorsodChem Zrt.
által működtetett Klíma Alap támogatásával,
a LIFE19 CCA/HU/001320 – LIFE-CLIMCOOP
azonosítójú, VÁROSOK ÉS HELYI VÁLLALATOK
EGYÜTTMŰKÖDÉSE A KLÍMAADAPTÁCIÓÉRT
című projekt keretein belül nyilvános pályázatot hirdet Kazincbarcikán található falfelületek
egyedi tervezésű, több részből és többféle technikával készült falfestésének tervezésére, melyek figyelemfelhívó jelleggel bírnak az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodásra.
A pályázati felhívás a KolorCity Kazincbarcika
koncepcióhoz illeszkedik, melynek keretein belül 2013 és 2021 között közel 40 kazincbarcikai
lakó- és középület egy-egy homlokzata újult
meg kreatív alkotások elhelyezésével.

JELENTKEZÉS
A pályázat nyilvános, amelyre amatőr és professzionális alkotók jelentkezését is várjuk.
Az amatőr, illetve a professzionális alkotók által
készített és a pályázati felhívásra benyújtott
munkák külön kategóriában kerülnek elbírálásra.
A professzionális kategóriában pályázatot benyújtók esetén előnyt jelent:
1. művészeti, vagy művészetközvetítési területen szerzett felsőfokú végzettség, vagy ezen a
területen folyamatban lévő tanulmányok
2. legalább 5 éves dokumentált képző-, iparvagy építőművészeti tapasztalat
3. felsőfokú, designeri, grafikai területen szerzett felsőfokú végzettség, vagy ezen a területen
folyamatban lévő tanulmányok

Jelentkezni elektronikus úton, a kitöltött pályázati jelentkezési lap és a hozzá tartozó mellékletek csatolásával, a tárgy mezőben Life projekt
– Városok és helyi vállalatok együttműködése
a klímaadaptációért cím feltüntetésével lehet a
paintedwall@kolorcity.hu e-mail-címen.
A pályázati jelentkezési lap és a pályamunka
beküldési határideje: 2022. május 25.

PÁLYÁZATI KÖVETELMÉNYEK
A pályaművekkel szemben elvárás, hogy az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás témája
mellett illeszkedjenek a Kolorcity-koncepcióhoz.
A pályaművek esetében a forgalmat akadályozó,
zavaró megoldások nem támogatottak, ugyanakkor előny, ha használják az épület / épületek
adottságait, a tereptárgyakat, az épület / épületek környezetét. A pályaműveknek nem kell a
homlokzat teljes felületét elfoglalniuk. Az alkotásokon védjegyoltalom alatt álló logók, grafikák,
feliratok, illetve márkajelzések használata (nike,
coca-cola stb.) nem engedélyezett. A pályázatra
kizárólag csak új, saját, máshol még nem látható
alkotásokkal lehet jelentkezni.
A jelentkezéssel a pályázók egyúttal elismerik,
hogy a pályaművek saját szellemi termékeik.
Esetleges szerzői jogvita esetén minden felelősség és kár a pályázót terheli. A pályázat
beadásával a pályázó nyilatkozik, hogy megismerte a mellékelt adatkezelési tájékoztatót (továbbiakban: 1. sz. melléklet). Kazincbarcika Város
Önkormányzata, a BARCIKA ART Kommunikációs, Kulturális és Sport Szolgáltató Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság, illetve a Miskolci
Egyetem, mint a LIFE-projekt megvalósítása
érdekében létrejött konzorciumi együttműködés Konzorciumvezetője, a személyes adatokat
a pályázat kapcsán felmerülő adminisztrációs
tevékenységhez használja fel, az adattárolást a
LIFE-projekt lezárásáig határozza meg.

A PÁLYAMŰVEK BENYÚJTÁSI FORMÁJA
A pályázóknak be kell nyújtaniuk:
• a megadott homlokzatokra szánt pályaműveket A/4-es méretben, méretarányosan lekicsinyítve, kézzel rajzolt, illetve festett vagy
számítógépes programmal szerkesztett verzióban
• a kitöltött és aláírt pályázati jelentkezési lapot
elektronikus úton
A pályaművekről szakmai zsűri dönt. A pályaműveket a zsűri több szempont szerint pontozza.
A nyertes alkotások kivitelezhetősége érdekében - amennyiben szükséges - a BARCIKA ART
Kommunikációs, Kulturális és Sport Szolgáltató
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság a maximum 20 %-os változtatás jogát fenntartja!
A bírálat főbb szempontjai:
• éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás témájának megjelenítése:
• zöld város koncepció
• tudatos vízfelhasználás
• zöld tető koncepció
• klímatudatosság
• a Kolorcity-koncepcióhoz való illeszkedés
• kompozíciós elvek és részletmegoldások
• kivitelezhetőség
Eredményhirdetés: 2022. június 15.
A pályázati eredmény, a www.kolorcity.hu honlapon lesz közzétéve.
A pályázat letölthető dokumentumai megtalálhatóak a www.kolorcity.hu weboldalon.

DÍJAZÁS
A zsűri által legjobbnak ítélt pályamunkák készítője (falfelületenként 1 pályamunka) - nettó
200 000 Ft pénzjutalomban részesül.
A pályadíj átadásával a pályázat kiírója, a BARCIKA ART Kommunikációs, Kulturális és Sport
Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság a díjazásban részesült pályamunkák
egészére és részleteire egyaránt korlátlan felhasználói jogokat szerez, ugyanakkor a díjazott
pályaművek kivitelezésére garanciát nem vállal.
További információ a paintedwall@kolorcity.hu
e-mail-címen!

TERVEZETT FALFELÜLETEK:

Kazincbarcika, Paál László utca 2-6.

Kazincbarcika, Mátyás király út 17-23.

Kazincbarcika, Mikszáth Kálmán utca 1-3.
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GYERMEKNAP
2022. május 29.
SZÍNPADI PRODUKCIÓK
10.30 Dr. Bubó rendel
Élményszínház 55 percben

15.30 Csodamalom Bábszínház: Meseláda
Bábelőadás 40 percben

17.00 Kalap Jakab-Marhajó koncert
Élő koncert 45 percben

FITTMÁJUSI
BARCIKA
ÓRAREND
MINDEN EDZÉS DÍJTALAN!
Regisztráció a www.kolorcity.hu weboldalon.

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

Információk: sportszervezes@barcikaart.hu

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

NAP
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat

IDŐPONT

ÓRATÍPUS

HELYSZÍN

OKTATÓ

18.00-19.00
18.00-19.00
16:30-17:30
19.00-20.00
15.30-16:30
18.00-19.00
11.00-12.00
17.00-18.00
18.00-19.00
16.30-17:30
17:00-18:00
18:00-19:00

PILATES
KICK BOX
JÓGA 40 FELETT
KANGOO JUMPS*
KISMAMA TORNA
HASTÁNC
GERINCTORNA

Egressy Béni Művelődési Központ klubterem
Kazincbarcikai Fedett Uszoda fitneszterem
Egressy Béni Művelődési Központ klubterem
Kazinczy Ferenc Tornacsarnok
Egressy Béni Művelődési Központ klubterem
Egressy Béni Művelődési Központ klubterem
Egressy Béni Művelődési Központ klubterem

Rásiné Perge Emese
Sipter Imre
Sütő Ágnes
Siri Bianka Petra
Kriston-Kékedi Evelin
Sepsi Klaudia
Tar Lívia

VÍZITORNA**

Kazincbarcikai Fedett Uszoda

Cselei Béláné

ZUMBA GOLD

Egressy Béni Művelődési Központ klubterem

Kolobiskó Rita

FELNŐTT
ÚSZÁSOKTATÁS**

Kazincbarcikai Fedett Uszoda

Kozma Krisztián

A program fő támogatója Kazincbarcika Város Önkormányzata

* a Kangoo cipő bérlése 700ft alkalmanként, illetve bejelentkezés szükséges
a petrabianka@gmail.com címen
**A belépésnél 400Ft-os látogatói jegy váltása kötelező
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KÉZILABDA

RÖPLABDA

Országos döntőben a Megyei bajnokok
kézilabdás lányok
a röplabdások

Kézilabda Diákolimpia Megyei Döntőt szerveztek
a Miskolci Herman Ottó Gimnázium tornacsarnokában március 31-én. A Kazincbarcikai Pollack
Mihály Általános Iskola IV. korcsoportos leány
csapata Borsod megye bajnokaként jutott tovább az országos döntőbe.

A versenyen a Miskolci Herman Ottó Gimnázium,
a Kazincbarcikai Pollack Mihály Általános Iskola,
a Mezőnagymihályi Arany János Általános Iskola
és a Szerencsi Rákóczi Zsigmond Református
Két Tannyelvű Általános Iskola tanulói vettek
részt. A Barcika – Szerencs mérkőzés végeredménye 25-12, a Mezőnagymihály - Barcika végeredménye pedig 10-25, így a Pollack Mihály
Általános Iskola diákjai Bede Zsófia, Horváth
Lili, Knittel Inez, Lőrincz Kinga, Mándoki Lili, Mató
Zita, Pál-Ispán Panna, Szabó Lia, Knittel Lara,
Tanyi Tünde, Nagy Csenge és Varga Kamilla jutottak tovább a döntőbe.

A megmérettetésen a Gyarmati Dezső Sport
Általános Iskola, a Miskolc Szirmai Református Általános Iskola és AMI, valamint a Kazincbarcikai Pollack Mihály Általános Iskola tanulói
vettek részt.
A Barcika - Gyarmati mérkőzés végeredménye
3-1, a Barcika – Miskolc Szirma meccs pedig
3 – 0 lett, így a Pollack Mihály Általános Iskola
diákjai zsebelhették be a megyei bajnoki címet.
A csapat így az országos döntőre jutott tovább,
amit június 2. és 5. között rendeznek majd meg
Miskolcon.

Már elindult a nevezés az idei Kolorfutásra
Kazincbarcika Város Önkormányzatának megbízásából a Barcika Art Nonprofit Kft. idén ismét
megrendezi népszerű programját, a Kolorfutást.
A tavalyi év sikerei után ismét éjszakai rajtokkal
várják majd a futókat. A szervezők több hitelesített távot is kialakítottak, hogy mindenki megtalálja maga számára a legalkalmasabb hosszt.
Az érdeklődök nevezhetnek többek között az
5,25 km-es minimaratonra, a 10,5 km-es negyedmaratonra, a 21 km-es félmaratonra, va-

Újabb szép eredmények

Röplabda Diákolimpia Megyei Döntőn vettek
részt a Pollack Mihály Általános Iskola IV. korcsoportos tanulói március 30-án a Miskolci
Gyarmati Dezső Sport Általános Iskolában. A
fiúk remek játékuknak köszönhetően Borsod
megye legjobbjaként büszkén viselhették az
aranyérmet.

KOLORFUTÁS

Kilencedik alkalommal szervezi meg a Barcika
Art Nonprofit Kft. Kazincbarcikán a Kolorfutást.
A tavalyi sikeres rendezvénynek köszönhetően
augusztus 27-én ismét éjszaka futhatnak majd
a város utcáin a mozgás szerelmesei.

RG

lamint a 42 km-es maratoni távra. A szervezők
a gyerekeket sem hagyták ki, ők az 1500 m-es
sulimaratonra, illetve a 800 m hosszú ovimaratonra regisztrálhatnak.
Nevezni a megszokott módon online, a
www.kolorcity.hu oldalon lehetséges. A nevezési díj tartalmazza a versenyen való részvételt, a rajtszámot, a befutóérmet, az útvonal
biztosítását, a chipes időmérést, a frissítő pontok használatát, az egészségügyi biztosítást,
a versenybírói felügyeletet, az ingyenesen letölthető fotókat, valamint a futópólót. Fontos,
hogy a nevezés csak a befizetéssel válik érvényessé. A Kolorfutással kapcsolatban bővebb
információkról a www.kolorcity.hu weboldalon
olvashatnak.

Ritmikus Gimnasztika Diákolimpia Országos
Döntőn jártak a Kazincbarcikai Városi Sportegyesület Ritmikus Gimnasztika Szakosztály
lányai. A megmérettetésre március 27-én
Győrben került sor.
A versenyt a Magyar Ritmikus Gimnasztika
Szövetség rendezte, melynek helyszínét a
Győri Molnár Vid Bertalan Művelődési Központ
adta. a Kazincbarcikai Városi Sportegyesület
Ritmikus Gimnasztika Szakosztály lányai a
következő eredményeket érték el:
I. korcsoport
1.hely: Antal Gréta (Ádám J.T.), Dobi Adél, Kurcsik Hanna, Pap Zoé (Árpád F.T.)
III. korcsoport
1.hely: Dobi Mira, Fodor Kamilla (Árpád F.T.),
Hoffmann Hanna (Pollack M.), Knittel Lara (Dózsa Gy.T.), Tóth Panna Boglárka (Ádám J.T.)
Testnevelő-edző: Mészáros Judit
EREDMÉNYEK

Kolorcity Kazincbarcika Sport Club
NB III Keleti csoport 2021/22
27. forduló Kolorcity Kazincbarcika SC – Törökszentmiklós
28. forduló Hidasnémeti VSC — Kolorcity Kazincbarcika SC
29. forduló Kolorcity Kazincbarcika SC — Putnok FC
30. forduló Jászberényi FC — Kolorcity Kazincbarcika SC
31. forduló Kolorcity Kazincbarcika SC – DEAC
32. forduló BKV Előre — Kolorcity Kazincbarcika SC
A kazincbarcikai csapat jelenleg a tabella 1. helyén áll.

2:1
0:4
2:1
1:3
0:0
0:1

GreenPlan Vegyész Röplabda Club Kazincbarcika
Extraliga 2021/22
GreenPlan-VRCK — Kistext
3:0
FINO Kaposvár — GreenPlan-VRCK
3:2
GreenPlan-VRCK — FINO Kaposvár
3:0
FINO Kaposvár — GreenPlan-VRCK
3:1
GreenPlan-VRCK — FINO Kaposvár
3:0
FINO Kaposvár — GreenPlan-VRCK
3:1
GreenPlan-VRCK – MAFC-BME
3:1
MAFC-BME – GreenPlan-VRCK
2:3
Lapzárta után játszotta a csapat harmadik mérkőzését a MAFC ellen,
a három győzelemig tartó bronzéremért folyó küzdelemben a VRCK
2:0-ás előnnyel fogadta riválisát.

Kazincbarcikai Kézilabda Sport Egyesület
Férfi NB II Északkeleti csoport 2021/22
16. forduló Kazincbarcikai KSE – Kállósemjéni SZSE
43:33
17. forduló Enjoy Robotics F.Gyarmat – Kazincbarcikai KSE 28:28
18. forduló Kazincbarcikai KSE – Acélváros KK
31:35
19. forduló Hajdúnánás – Kazincbarcikai KSE
26:30
A kazincbarcikai csapat jelenleg a tabella 6. helyén áll.

Női NB II Északkeleti csoport 2021/22
16. forduló Kazincbarcikai KSE – STAVMAT Füzesabonyi SC 34:28
17. forduló Vitka SE – Kazincbarcikai KSE
25:21
18. forduló Kazincbarcikai KSE – Juventus-Panoráma Hevesi SE 26:21
A Kazincbarcikai csapat jelenleg a tabella 6. helyén áll.
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09.00 Don Bosco Teremfoci Kupa
Május 23. hétfő

11.00

16.30

A SZÁMALK-Szalézi Technikum és
Szakgimnázium (Budapest)
Képzőművészeti Tagozatának
Kiállítása
Családi és közösségi kvíz
Játékos vetélkedő szalézi
intézmények közösségeinek és
egyházközségi családok részére

Május 24. kedd

18.00

a szalézi intézmények
ﬁataljai részére

18.00

Barcikai Fonó+

A Csender népizenekarral és Csonka László
táncoktatóval! A program végén szerény
szeretetvendégséggel kedveskedünk.

Május 27. péntek
16.00
21.00

Segítő Szűz
Mária Főünnep

09.00

A SZALÉZI Gimnázium Gálaműsora

14.00

HITTANOSOK VETÉLKEDŐJE
Római és görögkatolikus
általános iskolások
„akadályversenye”

Táncház ﬁataloknak és felnőtteknek

SZALÉZI WIFI „X-TRA”

a Sportközpontban és a Völgy parkban

Gokart – Lézerharc – Seprűúj játék!
Rekesztorony építés – Óriás darts
– Trambulin – Bowling – Csocsó –
Pingpong – Esti gondolatok
– Pizza-party –
20.00-tól Új Remény Közösség
- dicsőítő koncert és tánc, tánctanítás -

Május 28. szombat

18.00

ÜNNEPI SZENTMISE
a Szent Család-templomban

9.00

V. Don Bosco Amatőr Bowling Bajnokság

19.00

MÁRIA TISZTELETE – ELŐADÁS
Előadó: Szabó József

10.00

Aprók Tánca

- Egri Érseki Papnevelő Intézet, spirituális

17.00

Május 25. szerda
19.00

Ri-Portré

Vendég: Molnár-Gál Béla
- iskolaigazgató, diakónus

A bál kivételével
valamennyi program
díjtalan!

CSAPATVERSENY - Utolsó forduló! -

Táncház kisgyermekes (1-8 év) családoknak
Élőzene - Táncoktató - Sütemény és frissítő

KÖRMENET
Segítő Szűz Mária tiszteletére
a Szalézi Gimnáziumtól az
Egressy és a Völgy úton a
Szent Család-templomig.

18.00

ÜNNEPI SZENTMISE
Szent Család-templomban
A misét celebrálja:
Dr. Ternyák Csaba egri érsek

19.30

RÓMAI KATOLIKUS
EGYHÁZKÖZSÉGI BÁL

Jelentkezés a római katolikus plébánián
és templomokban!

