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Elballagtak a kazincbarcikai végzősökElballagtak a kazincbarcikai végzősök
Kazincbarcikán a Szalézi Szent Ferenc Gimnázi-
um, az Ózdi Szakképzési Centrum Surányi Endre 
Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollé-
giuma, az Ózdi Szakképzési Centrum Deák Fe-
renc Technikum és Szakképző Iskola, valamint 
az Irinyi János Református Oktatási Központ 
végzős diákjai összesen 490-en vettek búcsút 
iskolájuktól április 29-én.

A ballagási ünnepségeken az iskolák igazgatói, 
fenntartói köszöntötték a diákokat. A végzős 
negyedikeseket képviselő tanulók pedig szü-
leiknek és nem utolsósorban tanáraiknak kö-
szönték meg az elmúlt négy év fáradozásait, 
kitartását.

A Szalézi Szent Ferenc Gimnáziumból összesen 
120 fő végzős diák ballagott el. Az ünnepségen 
Kovács Lilla polgármesteri elismerő oklevelet 
vett át dr. Makkai Orsolyától, Kazincbarcika al-
polgármesterétől. Lilla kitűnő tanulmányi ered-
ményeiért, valamint az országos tanulmányi 
versenyeken való kimagasló teljesítményéért 
érdemelte ki az elismerést.
Az Irinyi János Református Oktatási Központtól 
136 tanuló búcsúzott el pénteken ünnepélyes 
keretek között. Az intézmény tanulójának Dankó 
Szabolcsnak, dr. Makkai Orsolya alpolgármes-
ter adta át a polgármesteri elismerő oklevelet. 
Szabolcs az elmúlt négy évben végig kimagasló 
tanulmányi eredményeket ért el nemcsak az 

iskolában, hanem az országos megmérette-
téseken is.
Az Ózdi Szakképzési Centrum Surányi Endre 
Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollé-
giuma szintén pénteken délután tartotta balla-
gási ünnepségét. Az alma mátertől 152 fő tanuló 
búcsúzott el. A jeles alkalom kapcsán a polgár-
mesteri elismerő oklevelet Váradi Kitti vette át 
Bukó Géza önkormányzati képviselőtől.
Az Ózdi Szakképzési Centrum Deák Ferenc 
Technikum és Szakképző Iskolából 82 tanuló 
ballagott el. Az ünnepségen Heidinger Alex vég-
zős tanuló vehette át a polgármesteri elismerő 
oklevelet kimagasló tanulmányi eredményéért 
dr. Makkai Orsolyától.

Szalézi Szent Ferenc GimnáziumSzalézi Szent Ferenc Gimnázium
Kazincbarcika Város Polgármesterének Elismerő Oklevele: Kovács Lilla 12. D 
Rubato-díj: Komódi Dominika 12. D
Pro Schola et Labore-díj: Földi Balázs 12. A, Váradi Róbert 12. A, Pásztor 
Gergely 12. C, Deme Zalán 12. C , Reményi Vivien 12. D
Szalézi-díj: Varga Zsófi 12. A, Tóth Izabella 12. B, Andó Kamilla 12. C, Ko-
vács Lilla 12. D, 
Lőrincz Viktória 12. D 
Sportteljesítményért (emlékplakett): Csépke Krisztina 12. A, Nagy Zsófia 
12. A, Kovács Mirjam 12. B, Kerekes Bernadett 12. D, Tanyi Tamás János 12. 
C, Stefán Alexander 12. A
Könyvjutalom: Csák Panna 12. A, Hajdu Réka 12. A, Csépke Krisztina 12. 
A, Kovács Boglárka Sarolta 12. A, Vincze Bernadett 12. A, Tóth Tekla 12. B, 
Zupkó Bence 12. B, Tóth Tina 12. B, Smolniczki Zsanett 12. B, Kovács Mir-
jam 12. B, Sipos Barbara Helga 12. B, Vincze Lilla 12. C, Szarvas Gergő 12. C, 
Barna Bianka 12. C, Nyári Alexandra 12. C, Keller Ivett 12. C, Szarvas Gábor 
12. C, Gönczi Máté 12. C, Maros Lili 12. D, Vojtkó Judit 12. D, Czakó Eszter 
Napsugár 12. D, Veres Ivett 12. D 

BÚCSÚZÁS
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Ózdi SZC Surányi Endre Technikum, Szakképző Iskola és KollégiumÓzdi SZC Surányi Endre Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium
Kazincbarcika Város Polgármesterének Elismerő Oklevele: Váradi Kitti
Ózdi Szakképzési Centrum elismerése: Gonda Evelin, Puskás Zsófia
B.-A.-Z. Megyei Iparkamara elismerése: 
Hegedűs Bianka, Juhász Napsugár
Surányi elismerő oklevéle: Kocsis Ramóna, 
Lövei Veronika Eszter, Nagy Erika, Planicska Levente Viktor, 
Váradi Norbert

Oktatótestületi dicséret: Balla Dorina, Balla Renáta, Beri Cintia, Bodnár 
Eszter, Cserkuti Kornél, Csontos Martina Fanni, Fiák Patrícia, Fülöp Dániel, 
Hegedűs Petra, Horváth Virág Henrietta, Implom Boglárka, Juhász Ale-
xandra, Juhász Attila Károly, Kaulics Krisztofer, Lévai László, Mihalik Judit, 
Monori Tünde, Pap Ákos Gábor, Rabóczki Alexandra, Ruszó Dzsesszika, 
Sajti Pálma, Stipta Krisztián, Szájli Kitti, Tamás Bence, Tamás Fanni, Váradi 
Krisztina, Varga Katalin, Varga Szabina

BÚCSÚZÁS
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Irinyi János Református Oktatási KözpontIrinyi János Református Oktatási Központ
Kazincbarcika Város Polgármesterének Elismerő Oklevele: Dankó Sza-
bolcs 12.E
Tiszáninnen Református Diákja: Holló Brigitta 12.A
TIREK tanulmányi díja: Dankó Szabolcs 12.E
TIREK felkészítő tanára elismerés: 
Mucsicska Judit, Farkasné Szabó Julianna
BorsodChem - különdíj (tárgyjutalom): Dankó Szabolcs 12.E
Irinyi-díj: Pamlényi Laura 12.A, Hlavács Adrián Krisztián 12.E
Irinyi Szakmai Díj: Holló Brigitta 12.A, Kiss Viktória Anikó 12.F
Hitéleti Díj: Csik Tamás 12.F
Könyvjutalmat kaptak: Forray Georgina Zsuzsanna 12.A, Király Evelin 
12.A, Nagy Tímea Dorina 12.A, Rudák Fanni 12.A, Szabó Vivien 12.A, Varró 
Bettina 12.A, Freeman Dávid , 12.C, Molnár Ákos 12.C, Molnár Dávid 12.E, 
Gyurán Gábor 12.E, Póczos Benjámin 12.E, Martinkó Zsolt 12.E, Beniczki 
Bianka 12.E, Karsai Fanni Judit 12.F, Nagy Zsanett 12.F
Az „Irinyi sportólója” elismerésben részesültek: Beniczki Bianka 12.E, 
Molnár Dávid 12.E, Dankó Szabolcs 12.E, Póczos Benjámin 12.E, Gál Dorina 
12.E, Balogh Fanni 12.E, Pogonyi Tamás 12.B, Garan Bálint 12.B, Kohut Ben-
ce 12.B, Fecske Szabolcs 12.C, Csordás László 12.C, Gálik Zsombor 12.C, 
Vojtkó Bence 12.E, Szabó Alexa 12.F, Gyurán Gábor 12.E



2022. 05. 27. 5

Ózdi SZC Deák Ferenc Technikum és Szakképző IskolaÓzdi SZC Deák Ferenc Technikum és Szakképző Iskola
Kazincbarcika Város Polgármesterének Elismerő Oklevele: Heidinger Alex 3/11/H-Kpf-K 
Oktatótestületi dicséretben részesült: Csurkó Noémi 12/A, Forgács Kiara 12/A, 
Horváth Nóra Adrienn 12/A, Molnár Csenge 12/A, Váradi Dorina 12/A, Kozma Boglárka 12/M-G, Kubik Ákos 12/M-G, Hencs Szabolcs 12/M-G, Bukó 
Martin 13/KK, Princz Bence 13/KK, Bánóczi László 3/11/H-Kpf-K, Fazekas Krisztofer 3/11/H-Kpf-K, Vig Tamás 3/11/H, 
Igazgatói dicséretben részesült: Boros András Ábel 3/11/H, Nagy László 3/11/H
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TOUR DE HONGRIE

EGYMILLIÁRD EMBER ISMERH ETTE MEG KAZINCBARCIKÁTEGYMILLIÁRD EMBER ISMERH ETTE MEG KAZINCBARCIKÁT
A Tour de Hongrie negyedik Kazincbarcikai 
állomása is látványos sprintbefutót hozott, 
amelynek végén a holland Dylan Groenewe-
gen szerezte meg az első helyet honfitársa, 
Fabio Jakobsen előtt. Május 14-én a rangos ke-
rékpárverseny rajt és egyben célállomása is 
volt a város.

A kazincbarcikai rajtnál egy hiányzó volt, a nor-
vég Syver Waersted nem vállalta a folytatást, a 
TREK-Segafredo olasz sprintere, Matteo Mosc-
hetti viszont sérülései ellenére ott volt a rajtnál. 
A 2018-as Tour de Hongrie szakaszgyőztes a 
harmadik etap során bukott, bekötözött testré-
szekkel útnak indult a többiekkel. Kazincbarcika 
már negyedik alkalommal vállalt szerepet a Tour 
de Hongrie életében.

–   Amikor arra gondolok, hogy valamelyik isme-
rős hazatelefonál Új-Zélandból, Amerikából vagy 
Fokvárosból, és azt mondja, itt van kint és nézi a 
televízióban Kazincbarcikát a szállodában vagy 
az otthonában, akkor megvan az a töltet, ami egy 
ilyen kerékpárverseny marketingjében benne 
van. A fél világ megismeri, hogy Kazincbarcikán 
milyen sportélet van, milyen környezetben élünk 
mi, ami rendkívül hasznos. Azt, hogy ezt egy 
sporton, a kerékpárversenyen keresztül tudjuk 
megmutatni, az nagyon nagy büszkeség. Ezúton 
is köszönöm Eisenkrammer Károlynak a barát-
ságot és a szervezést, aki ennek a versenynek 
a szülőatyja, és aki folyamatosan simogatja, ne-
velgeti ezt a rendezvényt. Azt gondolom, hogy 
a Tour de Hongrie most már méltó helyén és 
rangján van nemcsak a nemzetünkben, hanem 

az egész világon is a kerékpáros sportban, és 
figyelemmel kísérik, hogy hol rendezik meg – 
mondta el Szitka Péter polgármester.
Ezen a napon 177 kilométer várt a mezőnyre, 
dombos terepen, három hegyi és három gyor-
sasági részhajrával. Már a rajt után egymást 
érték a szökési kísérletek, de végül csak az járt 
sikerrel, amelyben a piros mezes belga Aaron 
Van Poucke is benne volt. A Sport Vlaande-
ren-Baloise hegyi pontversenyben élen álló 
kerekese három alkalmi szövetségesével szö-
kött el a mezőnytől, s annak rendje és módja 
szerint be is gyűjtötte a farkaslyuki második 
kategóriás hegyi hajrá első helyét, majd ponto-
kat szerzett mindkét körben a tardonai, harma-
dik kategóriás emelkedőn is. Ezzel a pontver-
senyben olyan tetemes előnybe került, hogy 
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TOUR DE HONGRIE

EGYMILLIÁRD EMBER ISMERH ETTE MEG KAZINCBARCIKÁTEGYMILLIÁRD EMBER ISMERH ETTE MEG KAZINCBARCIKÁT
vasárnap már nem veszíthette el a megkülön-
böztető mezt.
A mezőny a nap során egyszer sem engedte 
túl messzire a négyfős szökevénycsapatot, hu-
szonhárom kilométerre a befutótól el is fogyott a 
különbség, ismét a sprinterek csatája következ-
hetett. A Quick-Step vonata vezette fel a hajrát, 
háromszáz méterre a céltól az utolsó felvezető 
ember is kiborított Fabio Jakobsen elől, de nem 
a jó irányba. A sárga mezes holland egy pilla-
natra elbizonytalanodott, s közben honfitársa, 
egyben nagy riválisa, Dylan Groenewegen meg 
tudta előzni, s végül meg is nyerte a negyedik 
szakaszt.
Az összetett élén nem történt változás, Fabio 
Jakobsen megőrizte az első helyet, a legjobb 
pozícióban a magyarok közül továbbra is Dina 

Márton volt a legjobb, az EOLO-Kometa ver-
senyzője a tizedik helyről kezdte a zárónapot.
– Próbáltam szökésbe kerülni, de nem sikerült, 
ezért nem annyira jól ment ez a szakasz, de 
igyekszem az utolsó etapban jól menni, vagy 
ha nem sikerül, segíteni a csapattársaimnak – 
mesélte a kazincbarcikai szakaszról Dina Márton 
(képünkön jobbra lent), az EOLO-Kometa csapat 
versenyzője.
Vasárnap a királyetappal ért véget az idei Tour 
de Hongrie. A Miskolc és Gyöngyös-Kékestető 
közötti etapon 184 kilométer során 2751 mé-
ternyi szintemelkedést kellett legyőzniük a ver-
senyzőknek.
– A nyugati sajtóban előrébb kerültünk a Giro-
nál. Minek kell még történnie ahhoz, hogy ez 
még tovább fokozódjon? Például az, ami ma tör-

tént, hogy Groenewegen (képünkön jobbra fent) 
megverte Jakobsent. Bár én Jakobsennek szur-
kolok, de Groenewegen egy fantasztikus sprin-
ter és óriásit ment. Az ő küzdelmük, versenyük 
mozgatja a kerékpárban a sajtót Nyugat-Euró-
pában. Szerintem ez egy akkora eredmény és 
siker, a Tour de Hongrie-nak és a városnak is, 
amire vágytunk vagy vágyhatunk egy verseny 
során – árulta el Eisenkrammer Károly (bal fel-
ső kép jobbra), a Tour de Hongrie főszervezője. 
Az utolsó ötödik szakasz 184 kilométeres etap-
jának végén az olasz Antonio Tiberi a Kékestető-
re vezető emelkedő utolsó méterein előzte meg 
az ír Eddie Dunbart, de az INEOS-Grenadiers 
kerékpárosa így is megszerezte az összetett 
győzelmet. Eddie Dunbar lett a Tour de Hongrie 
első ír győztese!
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ELISMERÉS

Átadták a Kazincbarcika Város Közbiztonságáért kitüntető díjat
A Kazincbarcika Város Közbiztonságáért ki-
tüntető díjat idén a közbiztonságért nyújtott 
kiemelkedő munkájáért Rákay László, a Ka-
zincbarcikai Rendőrkapitányság rendőr főtörzs-
zászlósa vehette át. A kitűntető címet Szitka 
Péter polgármester és Klimon István alpolgár-
mester adta át május 3-án.

Állománygyűlést szerveztek május 3-án a Ka-
zincbarcikai Rendőrkapitányságon, ahol átad-
ták a Kazincbarcika Város Képviselő-testülete 
által alapított, évente egyszer adományozható 
Kazincbarcika Város Közbiztonságáért kitünte-
tő díjat. Az eseményen Szitka Péter polgármes-
ter és Klimon István alpolgármester köszöntöt-
te a jelenlévőket, majd egy nagy teljesítményű 
kávéfőzőt ajándékoztak a rendőrkapitányság 
részére, illetve bejelentették, hogy túlórapénz-
zel is támogatják az állomány munkáját.
A városvezetők idén a szakmai kuratórium ja-
vaslata, és a képviselő-testület döntése alapján 
Rákay Lászlónak, a Kazincbarcikai Rendőrkapi-
tányság rendőr főtörzszászlósának adták át, a 
Kazincbarcika Város Közbiztonságáért kitün-
tető díjat, amit azoknak a kazincbarcikai sze-
mélyeknek vagy közösségeknek ítélnek oda, 
akik a város közrendje, közbiztonsága fenntar-
tásának, jobbításának érdekében, kiemelkedő 
színvonalú munkát végeznek, vagy rendkívüli 
helyzetekben kimagasló teljesítményt nyújtva, 
eredményesen állnak helyt.

Rákay Lászlót meglepetésként érte a kitünte-
tés, elmondása alapján nagyon örül az elisme-
résnek, és büszke arra, hogy mióta itt dolgozik 
nem volt olyan eltűnt személy a város terüle-
tén, illetve a körzetében, akit ne találtak volna 
meg. A rendőr főtörzszászlós azt mondta, azon 
dolgozik, hogy ez továbbra is így folytatódjon.
Rákay László r. ftzls. 1990. március 1-jén ke-
rült a rendőrség állományába, a Kazincbarcikai 
Rend őrkapitányságra, ahol a Bűnügyi Osztá-
lyon nyomozóként kezdte meg szolgálatát.
A Kazincbarcikán eltöltött szolgálati ideje alatt 
az őt megismerő kollégái és vezetői egyaránt 
elismerték elhívatottságát, szakmaiságát és 
nagy szerepe volt Kazincbarcika stabil bűnügyi 
helyzetének folyamatos fenntartásában is. Rá-
kay László r. ftzls. 2007. szeptember 15. nap-
ján szolgálati nyugdíjba ment, azonban a min-
dig is benne lévő hivatástudat és szorgalom 
arra késztette, hogy szolgálati nyugdíjasként is 
részt vegyen és oroszlánrészt vállaljon a ren-
dőrségre háruló új kihívásokból és feladatok-

ból. 2013. szeptember 1-jén a rendőrség seni-
or állományú tagjaként kezdett el ismételten 
dolgozni a Kazincbarcikai Rendőrkapitányság 
Bűnügyi Osztályán.
Szakmaisága, a magával szemben támasz-
tott magas követelmények miatt új kollégái is 
azonnal felfigyeltek rá és ezen tulajdonságai al-
kalmassá tették rá, hogy a Kazincbarcikai Ren-
dőrkapitányság Bűnügyi Osztályán a rendkívüli 
tapasztalatot, nagy hely- és személyismeretet 
igénylő körözési tevékenységet ő koordinálja. 
Ezen tevékenységét 2013. évtől kiemelkedő 
színvonalon végzi.
2019. évtől a COVID-19 világjárványból eredő 
a rendőri szervekre háruló új kihívásokra pél-
damutató módon reagált. Tevékenysége során 
az állampolgárokkal folyamatosan tartotta a 
kapcsolatot, tájékoztatta őket a rendőrség ál-
tal felügyelt karantén rendszerrel kapcsolatos 
kérdésekben, innovatív ötleteivel nagy szerepe 
volt azon kiemelkedő jelentőségű tájékoztató 
tevékenységben is. Ezen járványügyi helyzet-
tel kapcsolatos új feladatok mellett továbbra is 
kiemelkedő színvonalon látta el a körözési te-
vékenységet.
Rákay László r. ftzls szakmai életútja, hosszú 
időn keresztül a helyi lakosság körében is elis-
merést kiváltó, kiemelkedő színvonalon vég-
zett szakmai munkája, magánéletében tanú-
sított példamutató magatartása alapján méltó 
a kitüntetésre.

KÖZBIZTONSÁG

ÁTVÁLLALTA A RENDŐRSÉG TÚLÓRA
DÍJAZÁSÁT AZ ÖNKORMÁNYZAT

Kazincbarcikai közbiztonságát cé-
lozza meg az a megállapodás, amit 
a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Rendőr-főkapitányság és Kazinc-
barcika polgármestere írt alá.

A megállapo-
dást dr. Kiss 
Attila r. ve-
zérőrnagy a 
Borsod-Aba-
ú j - Z e m p -
lén Megyei 
Re n d ő r - fő -
kapitányság 
vezetője és 
Szitka Péter, 
Kazincbarcika polgármestere írta 
alá május 23-án a főkapitányság 
tanácstermében. 
A rendőrkapitányság és a Kazinc-
barcikai Önkormányzati Rendé-
szet közös járőrszolgálatot is tel-
jesít. Egymás munkáját kiegészítve 
dolgoznak a közbiztonság javítá-
sáért, kiemelt figyelmet fordítva a 

garázdaság elleni feladatokra. Minél 
nagyobb rendőri jelenlétre töreked-
nek a közterületen és rendezvé-
nyeken, ezzel is növelve a lakos-
ság szubjektív biztonságérzetét, 

ám erre a ka-
pitányság le-
h e t ő s é g e i 
nem biztosí-
tottak.
– Önkor-
mányzatunk 
fo l ya m a to s 
kapcsolatban 
van mindkét 
szervvel, és 
figyelemmel 

kísérjük munkájukat. Kölcsönös 
visszajelzések alapján igyekszünk 
a hatékony működés feltételeit 
segíteni. Kétezer-tizenkilencben 
például szintén támogattuk a Ka-
zincbarcikai Rendőrkapitányságot 
a közterületi gyalogosszolgálat 
növelése érdekében – mondta el 
Szitka Péter.

ELISMERÉS

A tűzoltókat köszöntötték
A magyar tűzoltók napját 1991 óta 
minden évben május 4-én tartják, 
ami egyben Szent Flórián napja is, 
aki a tűzoltók védőszentje. Ebből a 
jeles alkalomból köszöntötte Szit-
ka Péter polgármester és Klimon 
István alpolgármester a kazincbar-
cikai lánglovagokat.  Idén a Kazinc-
barcika Város Polgármesterének 
Elismerő Oklevele kitüntetésben 
Szabon Lajos tűzoltó törzszászlós 
részesült.

Szabon Lajos tűzoltó törzszászlós 
2001. február 1-jén kezdte hiva-
tásos szolgálatát a Kazincbarcikai 
Hivatásos Önkormányzati Tűzol-
tóságon, mint beosztott tűzoltó, ezt követően gépjárművezetői, majd 
különlegesszer kezelői beosztásba került. Az elmúlt 22 év szakmai ta-
pasztalatával, rálátásával és tudásával maximálisan segíti a tűzoltóság 
szakmai munkáját a mentő tűzvédelem területén. Különlegesszer ke zelői 
feladatait példaértékűen látja el. Mindig szakszerűen, magabiztosan és 
lelkiismeretesen hajtja végre a rábízott feladatokat, ezáltal számtalan 
esetben bizonyította rátermettségét. Szabon Lajos tűzoltó törzszászlós 
kifogástalan szakmai munkát végez, a kapott feladatait kiemelkedően, 
példamutatóan hajtja végre. Szakmai ismereteit folyamatosan bővíti. 
Tevékenységére az önállóság és a pontosság jellemző, a tűzoltó pályát 
hivatásának tekinti.



2022. 05. 27. 9
BARCIKA PARK NONPROFIT KFT.

Huszonegyezer növényt ültetnek a városban
Folyamatosan dolgoznak a Barcika Park Non-
profit Kft. dolgozói a városban található par-
kokban, tavak környékén a tereken és a belvá-
rosban. A fűnyírások és a zöldfelület gondozása 
mellett, karbantartási és takarítási munkálatok 
is zajlanak, folyamatosan kerülnek ki új facse-
meték, valamint hamarosan elkezdődik az in-
tenzív virágültetés is.

Az elmúlt időszak esős időjárásának köszönhe-
tően a fű gyorsabban nőtt, ezért a családi házas 
övezetben élőkhöz hasonlóan a Barcika Park 
Nonprofit Kft. dolgo-
zóinak is gyakrabban, 
folyamatosan kellett 
nyírni a füvet a város 
különböző pontjain. 
Már megtörténtek a 
gallyazások, a cser-
jék nyírása, valamint 
jelenleg is zajlanak 
takarítási és karban-
tartási munkálatok. Az 
elkövetkező két hét-
ben 1 200 kaspót he-
lyeznek ki az oszlo-
pokra. Tízezer növény 
érkezett a kft.-hez 

május 20-án, a következő héten pedig újabb 
11 000 egynyári növény kiültetésére kerül sor a 
körforgalmakban és a tereken.
- Önkormányzatunk kiemelt fontosságú fel-
adatnak tartja településünk zöldfelületeinek 
megtartását, bővítését, hogy Kazincbarcika a 
jövőben is a fák és virágok városa maradjon. 
A beruházások során ezért minden esetben 
szerződéses kötelezettségként jelöljük meg 
az előnevelt csemete kiültetését és az érintett 
területek újranövényesítését - mondta el Klimon 
István alpolgármester.

ALKOTÁS

MEGÉRKEZETT 
A FÉM UNIKORNIS

Május 13-án délelőtt érkezett meg Kazincbar-
cika címerállata, az új unikornis. Szőke Gábor 
Miklós szobrászművész új alkotása fémből 
készült, 3,5 m magas, 7 m hosszú és 2 méter 
szélességű. Éjszaka az oroszlánhoz hasonlóan 
színes megvilágítást kap.

Az új unikornis a régi, fa szobor helyére került 
a belváros egyik legszebb körforgalmába, a 
felújított fa alkotás pedig városunk egyik te-
rén kap új helyet, ahol kevésbé lesz kitéve az 
időjárás viszontagságainak.
A Szőke-szobrok a kazincbarcikaiak és az ide-
látogatók számára is kedvesek, feltűnőek, a 
Kolorcity brand meghatározó elemei, melyek a 
művész nemzetközi szerepléseinek köszönhe-
tően a világ szinte minden táján ismertté váltak.

KÁTYÚZÁS

FOLYTATÓDIK A VÁROS FORGALMAS 
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 Önkormány-
zata minden évben kiemelt figyelmet fordít – a 
pénzügyi lehetőségeihez mérten - a legforgal-
masabb szakaszok felújítására.

Az önkormányzat minden évben alapvetően két 
ütemben végeztet útburkolati javításokat a vá-
ros közigazgatási területén. A gyors javításokat 
hideg aszfaltos technológiával végzik azokban 
az időszakokban, amikor az aszfaltkeverő tele-
pek nem üzemelnek. Az évközi javításokat saját 
felmérések, választókerületi képviselői, forgalmi, 
és a KolorApp jelzések alapján ütemekre bontva 
hajtják végre.
– Idén májusban megkezdődtek a munkálatok, 
melyeket több ütemre bontottunk. Először a 
Jószerencsét út, Építők útja, Tardonai út egyes 
szakaszai kerültek javításra – mondta el Klimon 
István alpolgármester.
– A javítás megkülönböztethető annak segítsé-
gével, hogy a kátyúzás során nem bontják fel az 
út pályaszerkezetét, vagy betonalap rétegét. A 
gyorsjavítások helyszínén körbevágás nem tör-
ténik, csak a hézagok kitöltése, amelyet később 
teljes értékű javítás követ. Az évközi javítások-
nál mindig szögletes körbevágás és az élek víz-
záró szalaggal elszegése látható. A hosszirányú 
útrepedések állagmegóvása érdekében modifi-
kált bitumenes réskitöltéses technológiát alkal-
mazunk – nyilatkozta Halász Béla Városüzemel-
tetési- és Rendészeti osztályvezető.
Az útjavítási munkálatok következő ütemében 
a Mátyás király úton, a Május 1. úton és a Jó-
szerencsét út további szakaszain folytatódnak.

VÍZIJÁTÉK-SHOW

Újabb négy zene
szám a repertoárban

Ismét négy új zeneszámmal bővült a Vízijà-
ték-show teljes repertoárja. Május 2-ától 
minden este 19 órától 21 óráig félóránként 
láthatják és hallhatják a különleges dalválo-
gatásokat. Pénteken és szombaton 21 órától 
egy 10 számból extra produkció is megcso-
dálható a város főterén.

Az eddigi repertoár mellett a Queentől a Bo-
hemian Rhapsody, a szinte mindenki által 
ismert La Casa De Papel Bella ciao című fel-
vétele, a sokak által kedvelt Another Love 
Tom Odelltől, valamint Havasitól a Tavaszi szél 
című zenéire komponált vízielőadást láthat-
nak a Fő térre kilátogatók esténként.
Részletes program a kolorle.hu oldalon ta-
lálható. 
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Dr. Minár Gyula
állatorvos

Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 
a hulladékszállítás rendje 
pünkösdhétfőn, azaz 2022. június 
6-án nem változik. A hulladékot 
változatlanul, a korábbi megszokott 
rend szerint szállítjuk el. 

Kérjük, hogy a hulladékgyűjtő 
edényeket és zsákokat a szállítás 
napján legkésőbb reggel 6 óráig 
szíveskedjenek kihelyezni. 

A hulladékudvarok és az 
ügyfélszolgálati irodák 2022. június 
6-án (hétfőn) zárva tartanak. 

További információ:
BMH Nonprofit Kft.
www.bmhnonprofit.hu
06 21 3500 111
ugyfelszolgalat@bmhnonprofit.hu

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

17.00-18.00
VÍZITORNA** Kazincbarcikai Fedett Uszoda Cselei Béláné

18.00-19.00

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

**A belépésnél 400Ft-os látogatói jegy váltása kötelező

FITT BARCIKA
Summer Light

JÚNIUSI 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!

A program fő támogatója Kazincbarcika Város Önkormányzata
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ILLEGÁLIS HULLADÉK

A SZENNYEZŐ FIZET!
Az önkormányzati rendészet munkatársainak 
az elmúlt hónapban négy esetben is sikerült 
tetten érni, illetve felderíteni olyan személye-
ket, akik illegálisan helyeztek el hulladékot a 
város különböző pontjain. Az elkövetők ellen 
az eljárások elindultak az illetékes hatóságnál.

Az illegális hulladékelhelyezéssel kapcsolatos 
jogszabályi változások alapján a fő szempont a 
„szennyező fizet” elvének alkalmazása. Az ille-
gálisan elhelyezett hulladék jelentős problémát 
jelent Kazincbarcikán. Az elkövetőkkel szem-
ben szükséges a hatékony és szigorú fellépés. 
A város területén az elmúlt időszakban több he-
lyen jelentek meg illegálisan lerakott hulladékok, 
ilyen például az alsóvárosi garázssor vagy pedig 
a Erőmű utca–Kenyérgyári út térsége.

– Ezen a területen a napokban is volt 
egy intézkedés. Kifejezetten bon-
tott gépjárműalkatrészeket, szi-
vacsokat, üléseket, műanyagot 
tettek ki, tehát veszélyes hulla-
dékot is találtunk.  A két elkövetőt 
sikerült tetten érni a kollégáimnak, 
és elindult az eljárás. Az elmúlt hó-
napban négy alkalom volt, hogy sikerült 
illegális hulladék lerakót elfogni. Természete-
sen minden esetben megtettük a szükséges 
intézkedéseket, az eljárások elindultak és a fe-
lelősségre vonás meg fog történni. A hulladékot 
elszállíttatjuk velük és igazolt elhelyezést esz-
közlünk ezekben az esetekben – tudtuk meg 
Fodor Gábortól, a Kazincbarcikai Önkormányzati 
Rendészet vezetőjétől.
Kazincbarcikán az alsóvárosi garázssoron felhal-
mozott hulladék egy gazdasági társaság terü-
letén van lerakva, itt a terület tulajdonosa ellen 
is kezdeményezett eljárást az önkormányzati 
rendészet.
– Ezen a területen is sikerült egy személyt 
beazonosítani, aki hulladékot helyezett el, vele 
szemben is elindult az eljárás. A hulladéktör-
vény szerint, ha nincs meg a hulladék birto-

kosa vagy elhelyezője, akkor annak a 
terület tulajdonosa lesz a gazdája. 

Az Alsóvárosi körúton például na-
gyon sok a szemét, annak a terü-
letnek egy gazdasági társaság a 
tulajdonosa. Ellenük is elindítottuk 

már hónapokkal ezelőtt az eljárást, 
amely folyamatban van. A megyei 

kormányhivatal természetvédelmi, kör-
nyezetvédelmi és hulladékgazdálkodási fősz-

tálya az eljáró hatóság ezekben az ügyekben 
– tájékoztatott a szakember. A bírság mértéke 
függ a hulladék mennyiségétől, összetételétől 
is, aminek a megállapítása és besorolása a hul-
ladékjegyzék alapján történik meg. Amennyiben 
bírság kiszabására kerül sor a bírság összege 
15 000 Ft-tól több millió forintig is terjedhet. 
Előfordulhat az is nagyobb mennyiségű vagy 
veszélyes hulladék elhelyezése esetén, hogy 
az elkövető bűncselekményt, hulladékgazdál-
kodás rendjének megsértése törvényi tényál-
lást valósít meg. Amennyiben az elhelyezett 
hulladék a földet, vizet közvetlenül szennyezi, 
roncsolja, felmerülhet a természetkárosítás, 
illetve a környezetkárosítás bűncselekményé-
nek megvalósulása is.

A RONCSOT NE A KÖZTERÜLETEN TÁROLJUK!
Szintén gyakori probléma Kazincbarcikán, hogy közterületen, parkolókban, lejárt műszaki vizs-
gájú, használaton kívüli gépjárműveket tárolnak azok tulajdonosai. Ezeket felszólítás után az ön-
kormányzati rendészet munkatársai elszállíttatják. Ebben az évben már hat rossz állapotú, lejárt 
forgalmis gépjárműt vittek el közterületről.

A közterület felügyeletről szóló törvény, a 
KRESZ, valamint helyi rendelet is szabályozza 
a közterület használatát, amiben megtalálható 
a roncs, vagy lejárt forgalmi vizsgával rendelkező 
gépjárművek tárolásának szabálya.
– Amikor nincs műszaki vizsgája egy gépjármű-
nek, balesetben sérült vagy szemmel láthatóan 
üzemképtelen állapotban van, le vannak enged-
ve a kerekei, és egy parkolóban, közterületen áll 
Kazincbarcikán, azt engedély nélkül tíz napig te-
heti meg, utána engedélyt kell rá kérni. Ameny-
nyiben ez nem történik meg, és a kollégáim ezt 
észlelik, akkor elhelyezünk rajta egy értesítést, 
amelyben felhívjuk az üzembentartó figyelmét, 
hogy szabálytalanul tárolja közterületen a gép-
járművét, és az észleléstől számítva szintén tíz 

napja van arra, hogy kérjen közterülethasználati 
engedélyt, illetve, hogy elszállítsa a közterületről 
a gépjárművet – mondta el Fodor Gábor.
Mindezek mellett a tulajdonos tértivevényes 
értesítőt is kap, amiben az önkormányzati ren-
dészet tájékoztatja a lehetőségekről, illetve fel-
szólítják, hogy amennyiben nem kér közterü-
lethasználati engedélyt a tárolásra, vagy nem 
szeretné levizsgáztatni autóját akkor szállítsa 
el a közterületről.
– Amennyiben ez nem történik meg adott ha-
tár időn belül, mi elszállítjuk. Nagy százalékában 
a felszólításnak eleget tesznek a járművek tulaj-
donosai. Idén hat ilyen gépjárművet szállítottunk 
el a határidőn belül, a tulajdonosok által, amit a 
kollégáim észleltek, illetve vannak olyanok is, 

akik nem vették igénybe a közterülethasználati 
engedélyt. Ebben az esetben mi szállíttatjuk el 
a szerződés alapján egy vállalkozóval, akinek 
a szükséges engedélyei megvannak a gépjár-
mű elszállításra, illetve autóbontásra, és őrzött 
telephellyel rendelkezik egészítette ki a rendé-
szeti vezető.
Az autók elszállításával egyidejűleg a rendé-
szet értesíti a rendőrséget, hogy honnan, mi-
lyen rendszámú, vagy rendszám nélküli jármű-
vet szállítottak el, ami a www.kazincbarcika.hu 
weboldalra is felkerül. Az elszállított autókat a 
telephelyen 6 hónapig őrzik. Ha nem jelentkezik 
érte a tulajdonosa, akkor eladás vagy árverés 
útján lehet értékesíteni. Abban az esetben, ha 
jelentkezik a tulajdonos, az őrzés és a szállítás 
díját ki kell fizetnie. Amennyiben éppen a szál-
lítás előtt, vagy közben jelenik meg az autó 
gazdája, akkor a szállítás díjának a felét ki kell 
hogy fizesse, valamint közigazgatási bírságot 
is kiszabnak.
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GYERMEKNAP
2022. május 29. vasárnap

Mezey István Művészeti Központ udvara

Színpadi produkciók:
10.30 Dr. Bubó rendel
Élményszínház 55 percben
/esőhelyszín: Egressy Béni Művelődési Központ színházterme/

14.30 Kazincbarcikai Összevont Óvodák műsora
/esőhelyszín: Mezey István Művészeti Központ rendezvényterme/

15.30 Csodamalom Bábszínház: Meseláda
Bábelőadás 40 percben
/esőhelyszín: Mezey István Művészeti Központ rendezvényterme/

17.00 Kalap Jakab-Marhajó koncert
Élő koncert 45 percben
/esőhelyszín: Mezey István Művészeti Központ rendezvényterme/

A programok fő támogatója Kazincbarcika Város Önkormányzata.
A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

Minden program díjtalan!

Kísérő programok: 14.30-18.00-ig:
Arcfestés, csillámtetoválás, lufihajtogatás, 

Izsó Miklós Képzőművészeti Kör közös 
élményfestés, ugrálóvár,

alpaka simogató, Gyermekek Háza-
Kézművesház kreatív kézműves 

foglalkozása, pónilovaglás
rendőrautó, tűzoltóautó, mentőautó, 

szemetes autó „kipróbálása”
Kazincbarcikai Ifjúsági Mazsorett Együttes

FOTÓ ÉS MOZGÓKÉP
ALKOTÓI PÁLYÁZAT

Európai Szociális
Alap

A Barcika Art Kommunikációs, Kulturális és Sport Szolgáltató Nonprofit Kft. pályázatot hirdet egy
Kazincbarcikáról készülő útikönyv képi illusztrációihoz, városmarketing kiadványokhoz és egyéb a települ-
ést bemutató és népszerűsítő anyagokhoz kapcsolódó fotó és mozgókép alkotói kiírásban. Kazincbarcikán és 
térségében 2013-ban elindult egy új térségi imázs felépítése. A Kolorcity Kazincbarcika koncepció újszerűséget, 
kreativitást, kísérletező szellemet és a városban meglévő olyan értékek újra értelmezését foglalja magában, amik-
hez élmények köthetők. Ehhez az elképzeléshez illeszkedve az azóta eltelt idő a fejlesztéseknek és a közterekhez 
kapcsolódó kreatív pályázatoknak köszönhetően számos nevezetességgel tette vonzóbbá városunkat a turisták és 
az idelátogató vendégek számára. Ezt a szemléletet a város tovább szeretné erősíteni egy Kazincbarcikáról készülő 
kiadvánnyal és más marketing anyagok készítésével, melynek narrációjában fontos szerep
hárulnaa városban és környékén élő emberek településünkről alkotott látásmódjára.
Olyan Kazincbarcikáról készült, vagy kizárólag Kazincbarcikai értékeket rejtő alkotás-
okat várunk, mely településünk izgalmas értékeinek és életének, hagyományainak,
fejlődésének bemutatására épül pillanatképekben, illetve mozgóképi anyagban
olyan igényességgel és látásmóddal, mely alkalmas a fentiek nagyközönség
elé tárására, a település bemutatására, népszerűsítésére, valamint a városról
szóló kiadványokban való illusztrálásra.
A pályázat nyilvános, melyekre amatőr és profi kategóriákban egyaránt
küldhetnek be pályamunkát a jelentkezők.
A pályázatról és a jelentkezésről bővebben a kolorline.hu oldalon
tájékozódhatnak.
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KAZINCBARCIKAI ÖSSZEVONT ÓVODÁK

OVIS GÁLA
Idén is megrendezték a már ha-
gyománynak számító Ovis Gálát az 
Egressy Béni Művelődési Központ 
színháztermében. A május 19-ei 
rendezvényen a gyerekek tánccal, 
dallal és verssel készültek.

A Kazincbarcikai Összevont Óvo-
dák hagyomány szerint minden év-
ben megrendezi Ovis Gáláját, ahol 
a legkisebbek is megmutatják te-
hetségüket a szüleiknek, nagyszü-

leiknek. Idén két év után végre is-
mét megtartották az eseményt.
– Nagyon vártuk már ezt a napot, a 
gyerekek és az óvónénik hónapok 
óta készültek erre az esemény-
re – nyilatkozta Liptákné Gergely 

Valéria, a Kazincbarcikai Összevont 
Óvodák intézményvezetője, aki el-
árulta, a gyerekek nagyon lelkesek, 
élvezik azt, amikor a színpadon le-
hetnek.
A gálát Ládiné Sólyomvári Edit in-
tézményvezető-helyettes nyitotta 
meg, aki köszöntötte a megjelent 
szülőket, vendégeket, intézmény-
vezetőket, képviselő-testületi 
tagokat, illetve Klimon István al-
polgármestert. Erre az alkalom-

ra minden tagóvodából érkeztek 
csöppségek, akik hosszas felké-
szülést követően adták elő többek 
között tánc-, zene-, és verstudá-
sukat a művelődési központ szín-
padán.

NÉVADÓ

ÚJ NEVET KAPTAK A JUBILEUMOT 
ÜNNEPLŐ BÖLCSŐDÉK

Gyermeknapot és jubileumi szü-
letésnapot ünnepeltek az I. és II. 
Számú Bölcsődében, ahol ugráló-
vár, bohócok, különböző interak-
tív játékok, valamint torta várta az 
apróságokat és hozzátartozóikat.

A II. Számú Bölcsődében május 
13-án ünnepelték az intézmény 
40. születésnapját. Az eseményt 
Ronyeczné Dobronyi Márta intéz-
ményegység-vezető nyitotta meg, 
majd Klimon István, Kazincbarcika 
város alpolgármestere köszöntötte 
a gyermekeket.
– Mindig nagy jelentőséggel bír 
egy város életében, ha egy intéz-
mény jubilál. Két év után, a koro-
navírus-járvány enyhülésével nagy 
öröm látni, hogy ismét családi nap 
keretében ünnepelhetjük a gyer-
meknapot – mondta el Klimon Ist-
ván alpolgármester az ünnepi kö-
szöntőjében.
Az eseményen névadót is tartot-
tak, hiszen a Kazincbarcikai Szoci-
ális Szolgáltató Központ munkatár-
sai szavazást indítottak az I. Számú 

és II. Számú Bölcsőde új nevének 
megtalálására. A szülők, gyerekek 
és a városlakók segítségét kérték, 
hogy döntsék el ők, melyik név tet-
szik nekik a legjobban. A szavaza-
tok alapján a II. Számú Bölcsőde új 
neve Varázskert Bölcsőde lett.
Az I. Számú Bölcsődében május 
20-án tartották meg az intézmény 
szülinapját, valamint az izgalmas, és 
szórakoztató játékokkal tarkított 
gyermeknapot.
– A Kazincbarcikai Szociális Szol-
gáltató Központ feladatellátásának 
a legnagyobb szelete a bölcsődei 
ellátás. Az ötvenéves intézmény, 
most a jubileum alkalmából új nevet 
is kapott, ami nagy örömmel tölt 
el – árulta el Szabóné Zsuponyó 
Ágnes, a KSZSZK intézményveze-
tő-helyettese.
Az áprilisban elindított szavazás 
alapján az I. Számú Bölcsőde ne-
vét is kihirdették az eseményen, 
amely a Mosolysziget Bölcsőde 
nevet kapta, így mind két kerek ju-
bileumát ünneplő bölcsőde elneve-
zése megújult.

HIRDETÉS

SZÍNJÁTSZÓ TÁBOR
Korosztály: 7-14 éves

2022. július 25-29.
Részvételi díj: 30 000 Ft háromszori étkezéssel

Jelentkezési határidő: 2022. 07. 18.
Érdeklődni: +36-48/510-221

MÉDIATÁBOR
Korosztály: 12-17 éves

2022. július 4-8.
Részvételi díj: 23 000 Ft háromszori étkezéssel

Jelentkezési határidő: 2022. 06. 27.
Érdeklődni: +36-20/479-4281
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„Nem a szavak, hanem a tettek fontosak számomra”
A Magyar Sport Napja alkalmából Kazincbarci-
ka Város Sportjáért kitüntető díjban részesült 
Kerekes Ottó, a Kazincbarcikai Városi Sporte-
gyesület elnöke, a KBSC FC utánpótlás szak-
mai vezetője. Ezen alkalommal kérdezte lapunk 
munkatársa.

Hogyan érintette az elismerés? Készített-e 
„leltárt” a sport területén végzett munká-
járól a kitüntetés kapcsán?

Talán korainak éreztem. Úgy gondoltam, hogy 
vannak tőlem idősebb kollégák, akik vélemé-
nyem szerint érdemesek lettek volna rá. Az az 
igazság, hogy rengeteg tennivaló áll előttem, 
amellyel bizonyítani, illetve tenni szeretnék Ka-
zincbarcika város sportjáért. Leltárt nem készí-
tettem, ugyanis a napi és a jövőbeni feladatok 
jobban foglalkoztatnak.

Honnan datálható a sport iránti érdeklő-
dése? Volt esetleg példaképe?

Már általános iskolás koromban kialakult ná-
lam a sport iránti fokozott rajongás. Testnevelő 
tanáraimnak köszönhetően többféle sportá-
gat kipróbálhattam, számtalan versenyen vet-
tem részt, ahol eredményesen szerepeltem. 
Leginspirálóbb, abszolút példaképem volt Kis 
Paál György tanár úr. Meg kell említenem Duck 
Ervint is, a biológiatanáromat, aki a természet 
iránti érdeklődésem kialakításában nagy sze-
repet játszott. A gimnáziumi tanáraim, Kovács 
László és Kiss Tamás csak erősítették a sport 
területén elért eredményeimet, a főiskolai fel-
vételire pedig Darai Imre készített fel. A legsi-
keresebb a labdarúgás sportágban voltam, ahol 
olyan edzők egyengették az utamat, mint Pete 
András, Szitka Béla és Kolics Gábor.

Mit köszönhet a sportnak? Mire tanította 
meg Önt?

Már a tanulmányaim során kialakult bennem, 
hogy eredményes csak úgy lehetek, ha szor-
galommal, kitartással, odaadással végzem el 
tanulmányi és sport feladataimat. (Az interjú 
készítője ezt csak megerősíteni tudja, mivel pe-
dagógusként ezt megtapasztalhatta: Kerekes 
Ottó a folyosón, a szünetekben hol könyvvel, 
hol füzettel a kezében ismételt, memorizált.) 
Sokat köszönhetek a sportnak, mert fegyelem-
re, figyelemre, összpontosításra tanított meg. 
Mindezek a tulajdonságok erősítenek meg a 
mindennapokban, hogy következetes és hiteles 
legyek. Nem a szavak, hanem a tettek fontosak 
számomra. 

A Kolorhét olvasóival ossza meg szakmai 
életútjának legfontosabb mérföldköveit!

Általános iskolai tanulmányaimat a Május 1. 
Úti Általános Iskola angol nyelvi tagozatos 
osztályában végezetm el. A középiskolát és 
az érettségit az akkori Ságvári Endre Gim-
náziumban abszolváltam. Innen egyenes út 
vezetett a Bessenyei György Tanárképző 

Főiskolára, ahol biológia-testnevelés szakos 
általános iskolai tanári diplomát szereztem. 
A Janus Pannonius Egyetemen középiskolai 
testnevelő tanári végzettséget kaptam, me-
lyet a Budapesti Testnevelési Egyetem gyógy-
testnevelés diplomája követett. Mivel az élet-
hosszig tanulás híve vagyok, itt nem álltam 
meg, további képesítések megszerzését tar-
tottam fontosnak az eredményes munkavég-
zés érdekében: közoktatásvezető, andragó-
gia (felnőttképzés) szak, művelődésszervező, 
szakértő, mesterpedagógus, UEFA B-licences 
labdarúgóedző. A Surányi Endre Szakközépis-
kola és Kollégiumban tanítottam 11 évig. Vol-
tam komplex intézmény vezetője (kulturális 
és sport), közben utánpótlásedzőként is dol-
goztam, a KVSE elnöke lettem. Fontos állomás 
életemben, hogy a második ciklusomat töltöm 
Dédestapolcsányban a Lajos Árpád Általános 
Iskolában intézményvezetőként, valamint ez-
zel párhuzamosan újra a KVSE elnöke lettem, 
jelenleg pedig a KBSC utánpótlás szakmai ve-
zetője vagyok. 

Pedagógus, intézményvezető, klubelnök, 
szakmai vezető. E sokrétű feladat hogyan 
fér bele a nap 24 órájába?

Reggeltől estig pörgés van. 
Nincs idő panaszkodni, la-
zítani, betegnek lenni. 
Minden területet át-
sző a pedagógus lét, 
minden egyes fel-
adat összefonódik 
ezzel. Megtanultam 
rendszerben gondol-
kodni és cselekedni. 
Tervezek, célokat tűzök 
ki, megoldom, be-

tartom, nem kergetek légvárakat, a realitás ta-
laján állok, nem ígérgetek. Arra törekszem kap-
csolataimon keresztül, hogy megfelelő munka 
és edzésfeltételeket teremtsek mind a peda-
gógusoknak és edzőknek, mind a gyerekek-
nek és a sportolóknak. Örömmel mondhatom, 
remek partnereim ebben a szakmai vezetőim, 
Kazincbarcika és Dédestapolcsány önkormány-
zata. Szeretem a munkámat, ez már egyfajta 
szerelem is. Első az iskola, a hivatás, délután a 
hobbié a főszerep.

Eddigi munkája során elért eredményei 
közül melyekre a legbüszkébb?

Mint már említettem általános és középiskolás 
koromban többféle sportágban versenyeztem 
sikeresen városi, megyei és országos szinten, 
legeredményesebb labdarúgásban voltam. Pe-
dagógusként ezt a vonalat viszem tovább. Fon-
tosnak tartom a tehetséges gyerekekkel való 
foglalkozást, a versenyeztetést iskolai és egye-
sületi szinten is. Közreműködtem számos városi, 
megyei, országos és nemzetközi verseny meg-
szervezésében is. Jó visszaemlékezni ezekre 
is. Megelégedéssel tölt el, hogy tanítványaim 
közül többen lettek élsportolók, edzők, testne-
velő tanárok. Bízom abban, hogy többségükkel 
megszerettettem a „sportolni jó” életérzést.

Családja hogyan tolerálja ezt a sok elfog-
laltságot?
Büszke vagyok a családomra, feleségem-
re, aki a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Pedagógiai Szakszolgálat főigazgatójaként 
dolgozik Miskolcon. Középiskolás korú lá-

nyaim a művészetek területén bontogatják 
szárnyaikat. Anna magánének szakon tervezi 
továbbtanulását, Zitát a képzőművészet vonz-

za. Összetartó és megértő családom nélkül 
semmi sem sikerülhetett volna. 

Végezetül árulja el szak-
mai sikerének titkát?

Minden munkaterületen 
igyekeztem elsajátítani 

az adott szakma csín-
ját-bínját. Tanultam 

példaképeimtől, sze-
reztem jó és rossz 
tapasztalatokat is, 
de mindig előrete-
kintettem, vártam 
az új szakmai ki-
hívásokat. Folya-
matosan tovább 
képeztem ma-
gam, hogy fel-
adataimat minél 

magasabb szín-
vonalon ellássam. 

Személyes példamu-
tatással igyekszem ins-

pirálni kollégáimat.
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MAGYAR SPORT NAPJA KAZINCBARCIKÁN
Színes és változatos sportprogramokon vehet-
tek részt Kazincbarcikán az érdeklődők a Ma-
gyar Sport Napján május 6-án. Az alsós diákok 
interaktív sportágválasztó show-n, a nagyob-
bak és a felnőttek pedig a meghívott edzőkkel 
és trénerekkel együtt mozoghattak. Emellett 
átadták a Kazincbarcika Város Sportjáért ki-
tüntető díjat is.

Május 6-a a Magyar Sport Napja. A kontinens 
első szabadtéri sportversenyét 1875. május 
6-án Budapesten rendezte meg a Magyar Ath-
letikai Club - Magyarország legrégebbi egye-
sülete. Ennek emlékére egy kormányhatározat 
alapján 2000 óta ezen a napon ünnepeljük a 
Magyar Sport Napját.
Kazincbarcikán ebből az alkalomból változatos 
sportprogramokkal készültek a szervezők a 
kicsiknek és nagyoknak egyaránt. A délelőtti 
órákban az általános iskolás első, második és 
harmadik évfolyamos tanulói vehettek részt egy 
interaktív sportágválasztón a Kazinczy Ferenc 
Tornacsarnokban, ahol kipróbálhatták többek 
között az íjászkodást, a futballt, a röplabdát, a 
kézilabdát, a vízilabdát és a súlyemelést is.
Délután a Kazincbarcikai Sport Központ terü-
letén a Magyar Sport Napja alkalmából, Szitka 
Péter polgármester Polgármesteri Elismerő Ok-
leveleket, valamint a Kazincbarcika Város Sport-
jáért kitüntető díjat adta át.

Polgármesteri Elismerő Oklevélben részesült:
FLOORBALL SPORTÁGBAN
Florball IV. korcsoport lány csapat: Csikász Pan-
ni, Hanász Panna, Nagy Csenge Dominika, Rádai 
Nadin Nina, Százi Vivien, Varga Zsófia Panna
Felkészítő: Farkas Emese

Floorball II. korcsoport lány csapat: Kerékgyár-
tó Panna, Kocsis Dóra Márta, Mikulecz Viktó-
ria, Molnár Száva, Szolyák Dorka Zoé, Tyukodi 
Izabella
Felkészítő: Tóthné Szepesi Éva
GRUNDBIRKÓZÁS SPORTÁGBAN
Grundbirkózás II. korcsoport lány csapat: 
Demeter Lotti, Fekete Lilla, Kerékgyártó Panna, 
Kónya Zselyke, Labancz Anna Iringó, Molnár 
Száva, Piaszkó Jázmin , Szolyák Dorka Zoé, 
Tyukodi Izabella
Felkészítő: Tóthné Szepesi Éva
RITMIKUS GIMNASZTIKA SPORTÁGBAN
Ritmikus gimnasztika III. korcsoport: 
Tóth Panna Boglárka, Dobi Mira, Fodor Kamilla, 
Hoffmann Hanna. Knittel Lara
Felkészítő: Mészáros Judit
Ritmikus gimnasztika I. korcsoport: 
Antal Gréta, Dobi Adél, Kurcsik Hanna, Pap Zoé
Felkésíztő: Mészáros Judit
RÖPLABDA SPORTÁGBAN: Toronyai Miklós
ÍJÁSZAT SPORTÁGBAN: Miklós Máté Bendegúz
ATLÉTIKA SPORTÁGBAN: Tóth Anna
TENISZ SPORTÁGBAN: Szabó József
TESTNEVELŐ KATEGÓRIÁBAN: 
Oláh Csaba György

Kazincbarcika Város Sportjáért kitüntető díj 
évente egy adományozható azoknak a kazinc-
barcikai intézményben tanuló, illetve kazinc-
barcikai sportegyesületben versenyző spor-
tolóknak vagy csapatoknak, akik kiemelkedő 
sporteredményeket értek el; valamint sport-
vezetőknek, edzőknek, sportszakmai tevé-
kenységet segítő dolgozóknak, egyházak-
nak, akik hosszú ideje kimagasló színvonalú 
munkát végeznek. Idén a díjat Kerekes Ottó a 
Kazincbarcikai Városi Sportegyesület elnöke 
vehette át.
A díjátadót követően meglepetésvendégként 
két olimpikon, Lőrincz Viktor és Szőke Alex vett 
részt a rendezvényen, akik egy pódiumbeszél-
getés keretében meséltek eredményeikről, és 
a felkészülésről.
A délután folyamán „Fitt Barcika Csúcs – ün-
nepeljük a Magyar Sport Napját” címmel közös 
mozgásra invitálták a szervezők az érdeklődő-
ket. A díjmentes programon a Kazinczy Ferenc 
Tornacsarnokban zumbázhattak együtt a mo-
zogni vágyók Kolobiskó Ritával, majd Tatarek 
Rezső és csapata tartott bokszórákat, valamint 
az utolsó órában Buczkó Katával együtt nyújt-
hattak le a résztvevők.

KÉZILABDA

Országos harmadik 
a Tompa leánycsapata
Az Irinyi János Református Oktatási Központ 
Tompa Mihály Általános Iskola III. korcsopor-
tos leány kézilabdacsapata, az idei tanévben 
megnyerte a kazincbarcikai körzeti bajnoksá-
got, majd Mezőkövesden első helyezést ért el 
a megyei elődöntőn.

A megyei döntőt Miskolcon rendezték, ahol nagy 
küzdelemben sikerült minden ellenfelüket le-
győzniük, így megyei bajnokok lettek. Az or-
szágos elődöntőt május 10-én Balmazújváros-
ban rendezték, ahol 3. helyezést ért el a csapat.
A csapat a tagjai:Aszony Lili Hanna, Asszony 
Panna Zóra, Balla Bettina , Búzás Réka, Czövek 
Zoé, Erős Fanni, Hütter Zsófia, Kuron Linda, Már-
ton Hanga, Oberst Hanna, Polónyi Ada, Szimándli 
Dóra, Szimándli Petra, Stépán Noémi Testneve-
lő/edző: Kiss Beáta.

A lányok a Szalézi Szent Ferenc Gimnázium Di-
áksport Egyesület LU13-as csapatát erősítik.

ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA 

Első és második helyek a megyei versenyeken
Atlétika Diákolimpia megyei versenyein jártak 
a Pollack Mihály Általános Iskola II.- III. és IV. 
korcsoportos leány és fiú csapatai.

Mind a három leány csapat megyei bajnok lett, 
míg a kicsi fiúk megyei 1. a III. és IV. korcsoportos 
fiúk magas pontszámmal a 2. helyen végeztek.

KOLORCITY KAZINCBARCIKA SCKOLORCITY KAZINCBARCIKA SC
BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE II.BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE II.
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15.45-TŐL A BÜFÉK ELŐTT FOCIS JÁTÉKOK MINDEN KOROSZTÁLYNAK!15.45-TŐL A BÜFÉK ELŐTT FOCIS JÁTÉKOK MINDEN KOROSZTÁLYNAK!
FELLÉPŐ: FLASH TÁNCSTÚDIÓ  •  A MÉRKŐZÉS VÉGÉN ÉREMÁTADÁSFELLÉPŐ: FLASH TÁNCSTÚDIÓ  •  A MÉRKŐZÉS VÉGÉN ÉREMÁTADÁS

A BELÉPÉS MINDENKI SZÁMÁRA DÍJTALAN! VÁRJUK SZURKOLÓINKAT KÖZÖS ÜNNEPLÉSRE!A BELÉPÉS MINDENKI SZÁMÁRA DÍJTALAN! VÁRJUK SZURKOLÓINKAT KÖZÖS ÜNNEPLÉSRE!

BAJNOKAVATÓ MÉRKŐZÉS

NB III. KELETI CSOPORT 38. FORDULÓ



16 KO L O R H É T

EDDA 
MŰVEK

WWW.KOLORCITY.HU
2022. AUGUSZTUS 5–20.

CSÍK 
ZENEKAR     

KOWALSKY 
MEG A VEGA

BAGOSSY 
BROTHERS 
COMPANY

RÉSZLETES PROGRAM HAMAROSAN!

ÖNKISZOLGÁLÓ
AUTÓMOSÓ 

K A Z I N C B A R C I K A

NONSTOP
0–24

A 26-os út mellett,
Kuruc utca 13.

2022. 08. 27.
KAZINCBARCIKA

MÉG TART 
A KEDVEZMÉNYES NEVEZÉS:

WWW.KOLORCITY.HU

Kazincbarcika legmodernebb technológiájaKazincbarcika legmodernebb technológiája
Automata szőnyeg- és kárpittisztításAutomata szőnyeg- és kárpittisztítás

autószárítás funkcióautószárítás funkció


