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Örömmel tölt el, hogy a 
térség egyik legszebb 
városának ünnepi kiad-
ványában köszönthetem 
Önöket és a települést, 
fennállásának 65. évfordu-
lója alkalmából. 

Kazincbarcika az elmúlt 
időszakban látványosan 
fejlődött, melyre méltán 
lehetnek büszkék. A 
Kolorcity koncepció, ami 
mára az egész térségre 
hatással van, valóban 
megszínezte az amúgy 
is lendületes, szerethető 
várost. Előremutató, 
országosan is egyedülálló 
programok, mint például 
az iskolai úszásoktatás 
vagy a Kolorfesztivál, a 

festett házfalak és köztéri 
alkotások; a megvalósult 
vagy jövőbeni kiemelt 
fejlesztések, mint például 
a sportlétesítmény beru-
házások vagy a több mint 
10 km-es városi kerék-
párút-hálózat, a 26-os 
elkerülő út megépítése 
turisztikai szempontból 
is nagy lehetőségeket 
kínál. Kazincbarcikát mára 
országosan ismerik és 
elismerik, hiszen Önök 
befogadták és támogatták 
az új lehetőségeket, ren-
dezvényeket, fejlesztési 
terveket.

Örömömre szolgál, hogy 
a fejlődés útját képviselő-
ként segíthetem!

Kívánom, hogy Kazinc-
barcika a következő 65 
évében is őrizze meg 
különleges, családias 
hangulatát, dinamikus 
pezsgését!

Boldog születésnapot!

Demeter Zoltán
országgyűlési képviselő

Tisztelt Kazincbarcikaiak!

BOLDOG SZÜLETÉSNAPOT, KAZINCBARCIKA!
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Idén ünnepeljük Kazinc-
barcika 65. születésnapját. 
Mint minden évfordulón, 
az ember ilyenkor vissza-
tekint az elmúlt időszakra, 
vajon mindent megtett-e 
annak érdekében, hogy 
gyarapodjon a szeretett 
városa, az emberek jól 
érzik-e magukat itthon.

Mint felelős városvezető, 
fontosnak tartom, hogy 
képviselőtársaimmal és 
önkormányzatunkkal 
közösen az itt élők sorsát 
figyelemmel kísérjük, 
a most születettektől 
kezdve, az óvodásokon és 
iskolásokon át, egészen a 
szépkorúakig. Értük, velük 
dolgozunk a város jövőjén. 
Éppen ezért minden olyan 
intézménnyel, szervezettel 
szoros együttműködést 
alakítunk ki, amelyeknek 
szerepük van ebben.

Számos kezdeményezés 
részese lehettem az 
elmúlt több mint tizenhét 
évben; először ország-
gyűlési képviselőként, 
majd polgármesterként, 
amire büszkeséggel 
emlékszem vissza. Láttam, 
ahogy az egyedülálló, 
innovatív játszótereink 
megtelnek gyermek-
zsivallyal; megújulnak a 
város középületei és terei, 
fejlődik a kulturális- civil és 
sportélet, Kazincbarcika a 
térség legdinamikusabb 
településévé válik.

Szitka Péter
Kazincbarcika polgármestere

Tisztelt Városlakók!

3
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A KAZINCBARCIKAI 
ÓVODÁKBA JÁRNI JÓ

A Kazincbarcikai Össze-
vont Óvodák tagóvodái-
ban országos szinten is 
magas színvonalú szakmai 
nevelő munka folyik. Az el-
múlt években pályázati és 
önkormányzati forrásból 

számos külső és belső fel-
újítást hajtottak végre az in-
tézményeken, valamint az 
akadálymentesítés is meg-
történt.
Idén három épület: a Nap-
sugár, a Százszorszép és a 

Csokonai úti székhelyóvo-
da esik át teljes energetikai 
felújításon, valamint új, szí-
nes külsőt is kapnak, melyet 
a további tagintézmények 
is követnek majd a közeljö-
vőben.

Napsugár Tagóvoda

L

L

L

L

Székhelyóvoda

Százszorszép Tagóvoda
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Eszterlánc Tagóvoda
Az Építők útja 2. szám alatti tagóvoda ne-
velői elfogadó közösségként kiemelt fel-
adatuknak tartják az esélyegyenlőség, 
felzárkóztatás megteremtését, a gyerme-
kek testi, lelki jólétének, szocializációjának, 
egészséges fejlődésének biztosítását. Te-
hetséggondozó műhelyükben komplex 
művészeti nevelés folyik.
Kazincbarcika Város Önkormányzata a 
Tiszáninneni Református Egyházkerület 
megkeresésére, a szülők és az óvodai dol-
gozók egyetértésével köznevelési szerző-
dést kötött, így idén szeptember 1-jétől az 
intézményt a Magyar Református Egyház 
működteti tovább. A fenntartó a jövőben 
nagyobb felújításokat tervez.

Napsugár Tagóvoda

A Jószerencsét út 4. szám alatti tagóvoda 
pedagógiai programjának középpontjában 
a népi hagyományok ápolása áll, amely 
egyben ideális feltétele a mozgásfejlesz-

tésnek, hiszen az intézményben található 
tornaszoba és műfüves sportpálya is lehe-
tőséget biztosít a „mozgáskotta” módszer 
alkalmazására, illetve helyet ad a „Fitt Ovi” 
program rendezvényeinek.

Füzike Tagóvoda
A Mátyás király út 10/A szám alatti intéz-
mény a város egyik legszebb természeti 
környezetében található, ennek megfele-
lően a környezeti nevelésre és az egész-
séges életmód alapozására épül a peda-
gógiai munka. Nagy hangsúlyt fektetnek a 
természet megszerettetésére, védelmére, 
illetve a környezettudatos magatartás ki-
alakítására.

„Varázsecset” vizuális műhelyükben a jövő 
ígéretes tehetségeinek útját terelgetik.

Mesevár Tagóvoda

A Pollack Mihály út 7. szám alatt található 
tagóvoda élményekben gazdag környe-
zetet biztosít a gyermekeknek, amelyben 
önkifejezésük, érzelmi intelligenciájuk, 
mozgáskészségük folyamatosan fejlődik. 
Kiemelt területként kezelik az irodalmi ne-
velést, különösen nagy hangsúlyt fektet-
nek a mese fontosságára és a különböző 
művészeti területek összekapcsolására. A 
tehetséggondozás „Ügyes kezek” vizuális 
nevelés és „Táncoló talpak” mozgás-tánc 
területen valósul meg. is.

Bukó Géza 
a Napsugár Tagóvoda 

műszaki bejárásán
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Nefelejcs Tagóvoda

Az Alsóvárosi körút 44. szám alatti intéz-
mény célja a gyermekek harmonikus fej-
lesztése a hagyományok és a környezeti 
nevelés eszköztárával. Az „Ez a lábam” te-

hetséggondozó műhely a néptáncon ke-
resztül segíti az óvodásokat a megfelelő 
mozgáskultúra kialakításában. Tornater-
me lehetőséget biztosít a bent végezhető 
mozgásfejlesztésre is, a „Fitt Ovi” prog-
ram keretében pedig a műfüves udvari pá-
lyán sportolhatnak a gyermekek. Az óvoda 
épületében sószoba található, mely kiváló 
lehetőség az egészségmegőrzésre, beteg-
ségmegelőzésre. 

Százszorszép Tagóvoda

Az Akácfa út 12. szám alatti tagóvodában 
a jól felszerelt udvaron a nevelők megpró-
bálják kihasználni a természeti környezet 

adta lehetőségeket. Kiemelt feladatuknak 
a gyermekek egészséges életmódra neve-
lését, környezettudatos magatartásuk ala-
pozását, valamint a hagyományápolást és 
a mozgásfejlesztést tekintik. Tehetséggon-
dozó műhelyei, a „Hej tulipán” zenei mű-
hely, mely a népzene és a néptánc alapjaira 
épít, valamint a „Mozogda”, amely a moz-
gásfejlesztés színtere. A tagóvoda torna-
szobával, illetve sószobával is rendelkezik, 
amely alkalmat biztosít az egészségtudatos 
gondolkodás kialakítására.

Székhelyóvoda

A Csokonai út 1. szám alatti óvoda peda-
gógia programjában nagy hangsúlyt kap a 
művészeti nevelés. A nevelőközösség kü-
lönösen fontosnak tartja a művészeti tevé-
kenységeken belül a vizuális és az irodalmi 
nevelést.

Az Ovi-Galéria lehetőséget nyújt a kultú-
rákkal való ismerkedésre, az iparművészeti, 
szépművészeti és népművészeti alkotások 
kiállítására is. Az óvodában működik „Kis-
művészek Játszóháza” tehetséggondozó 
műhely és az óvodapedagógusok „Morzsa 
Színháza”, a sportoláshoz pedig jól felsze-
relt tornaszoba, az udvaron pedig műfüves 
sportpálya áll rendelkezésre.

BOLDOG SZÜLETÉSNAPOT, KAZINCBARCIKA!
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Angyalkert Görögkatolikus Óvoda
Az óvoda 2011-től működik Kazincbarci-
kán. A keresztény értékek átadását igyek-
szik megvalósítani az óvodai nevelés ke-
retein belül, melyben kiemelt szerepet kap 
a család és az óvoda kapcsolata. Nevelési 
koncepciójuk alapja a családias, gyermek-
barát gondolkodásmód. 
A gyermekek mindennapjaikat szép, eszté-
tikus környezetben, jól felszerelt csoport-
szobákban tölthetik. A mozgásfejlesztést 
és az egészséges életmódra nevelést szol-
gálja a 2017-ben átadott tornaszoba és 
műfüves futballpálya.
A tehetséggondozás megvalósításához 
külön rekreációs terek állnak rendelkezés-
re 2019 szeptemberétől, melyek lehetősé-
get adnak a LEGO-matek, a Sakk-játszó-
tér, a Mozgás-kotta fejlesztő programok, 
– továbbá a zenei és képzőművészeti te-
vékenységek megvalósításához.
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ORSZÁGOSAN EGYEDÜLÁLLÓ,
KOMPLEX OVI-SPORT PROGRAM

Kazincbarcika Város Ön-
kormányzata 2017 őszén 
sikeres pályázatot nyújtott 
be a Nemzeti Ovi-Sport 
Programra, melynek kö-
szönhetően további, ön-
kormányzati forrás bizto-
sításával multifunkcionális, 
műfüves sportpályákat 
helyeztek ki a város ösz-
szes óvodájában. Bár az 
országban több mint 250 

helyen használják a gyere-
kek ezeket a minilétesítmé-
nyeket, mégis egyedülál-
ló, hogy egy város minden 
óvodája büszkélkedhet 
ilyennel.

Az ovi-sportpályák palánk-
kal körülkerítve, hálóval le-
fedve készültek, méretük a 
nagyobb sportpályák ará-
nyainak megfelelően 6 × 12 

méter. Komplex jellegük 
lehetővé teszi, hogy több 
sportág alapjait elsajátítsák 
a gyerekek, mint például a 
kézilabda, labdarúgás, ko-
sárlabda, röplabda, tenisz 
és lábtenisz; ezeken kívül 
alkalmasak eséstan okta-
tásra, valamint ügyességi 
játékok, mozgáskoordiná-
ciós feladatok gyakorlására 
egyaránt.

BOLDOG SZÜLETÉSNAPOT, KAZINCBARCIKA!

Fitt Ovi – sportpedagógiai program
A multifunkcionális pályák 
kivitelezésével egy időben 
egy komplex óvodai spor-
tolást támogató program 
is elindult. Fontos, hogy az 
óvodai sportolás szakma-
ilag megtámogatott fej-
lesztési programmal, a he-
lyi sportági szakemberek és 
pedagógusok részvételével 
valósuljon meg.

Multifunkcionális sportpályák minden óvodában

Átadóünnepség 2019: Béres Alexandra, Szentgyörgyi 
Rómeó, Molnár Andrea, Szitka Péter, Katus Attila
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A szakszerűen kivitelezett pálya lehető-
séget ad a gyermekeknek akár az egész 
napos szabadtéri sportolásra, mozgásra, 
ezzel együtt a különböző csapatjátékok 
megismerésére, alkalmas a tartós vagy 
részleges mozgássérültek rehabilitációjá-
ra, valamint lehetővé teszi, hogy mindezt 
biztonságos, kulturált, az uniós normáknak 
megfelelő keretek között tehessék meg.

A Kazincbarcikai Össze-
vont Óvodák ovisai a pályák 
megnyitását az Ovi-Sport 
Alapítvány elnökségi tagja-
ival, valamint ismert spor-
tolókkal ünnepelték meg, 
2018-ban pedig megnyerték 
a Legjobb Ovi-Sport Pálya 
átadóünnepségek 2018 díjat, 
melyet az Ovi-Sport Köz-
hasznú Alapítvány ajándék 
kirándulással jutalmazott.

Átadóünnepség: Tóth Tímea válogatott 
kézilabdázó és Klimon István alpolgármester

Az Ovi-Sport Közhasznú Alapítványt 
ovi-foci néven Buzánszky Jenő, a Nemzet 
Sportolója, a legendás Aranycsapat jobb-
hátvédje alapította. Az alapítvány elsőd-
leges célja, hogy működésével támoga-
tást nyújtson az óvodáskorú gyermekek 
mozgásához, képességeinek fejleszté-
séhez, sportolásához, utánpótlás-neve-
léshez. Támogatják, hogy a gyermekek 
a szabadban, aktívan mozogjanak. En-
nek jelentős szerepe van az egészség-
megőrzésben, valamint az egyértelmű-
en a mozgáshiányból fakadó betegségek 
megelőzésében. A szakszerűen vezetett 
mozgás pozitív hatással van a szellemi- és 
testi fogyatékossággal rendelkező gyer-
mekek rehabilitációjára is. Ebben a kor-
ban a mozgáskultúra-fejlesztés elősegíti 
a gyermekek fizikai és szellemi képessé-
gének fejlődését, serkenti a tanulási fo-
lyamatokat, nagyobb lesz a koncentrá-
ciós képesség.

– Örömmel teszek eleget minden helyi 
megkeresésnek, hiszen ebben a város-
ban maximálisan teljesül az alapítványunk 
célkitűzése: a gyermekek minél hamarabb 
átérzik a mozgás és a sport szeretetét 
– nyilatkozta Molnár Andrea, az alapít-
vány elnöke az egyik átadóünnepségen 
Kazincbarcikán.

Az Ovi-Sport Alapítványról
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Kazincbarcikán az elmúlt 
évtizedben kiemelt szere-
pet kapott a közterületek 
és ezen belül a játszóterek 
fejlesztése. Éppen ezért a 
város bármely részén él-
jenek is, ha elindulnak a 

családok vagy a gyerekek 
a játszani, akkor öt-tíz perc 
múlva biztosan belefutnak 
egy modern, kicsiknek és 
nagyobbaknak egyaránt 
szórakoztató eszközökkel 
teli játszótérre. Az első 

ilyen birodalom tíz év-
vel ezelőtt épült a város 
egyik legszebb pontján, a 
Csónakázó-tónál, amelyet 
hamarosan még tizenegy 
hasonlóan klassz tér kö-
vetett.

MINDEN ÚT A 
JÁTSZÓTÉRRE

VEZET

BOLDOG SZÜLETÉSNAPOT, KAZINCBARCIKA!
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Okosjátékok
A Völgy park alighanem a régió legna-
gyobb, ingyenesen használható közösségi 
tere, amely a gyerekek mellett szinte min-
den generáció számára kínál szórakozási 
és mozgási lehetőséget. Ide és az Eötvös 
térre érkeztek meg a Memo, Sutu, Sona 
és Toro nevű interaktív okoseszközök. Az 
országban egyedülálló módon versenyez-
hetnek holland vagy német testvéreikkel a 
beépített internetes csatlakozás segítsé-
gével. A játékok évente több alkalommal 
frissülnek, így mindig megújulva várják a 
kicsiket.

Az Eötvös téri Kalózhajó látványterve
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Fejlesztések és új eszközök minden játszótéren

Bár már most is számos lehetőség 
áll a gyerekek rendelke-
zésére, ennek ellené-
re idén az önkor-
mányzat jóvoltából 
további játszó-
téri fejleszté-
sek várható-
ak. A Fő téri 
be ruházás 
következő 
üte m é b e n 
többek kö-
zött egy ha-
talmas mé-
retű , komplex 
kalandvárat telepíte-
nek. Emellett különbö-
ző típusú hinta is helyet kap majd, illetve 
számos rugós eszköz is része a fejlesztés-
nek, melynek keretein belül a mozgásuk-
ban korlátozott kicsik is kapnak eszközö-
ket. Megújul a homokozó, valamint további 
integrált játszóeszközökkel bővül a reper-
toár, valamint köztéri, automata nyilvános 

illemhelyet helyeznek ki. A szülők kényel-
mét az új utcabútorok szolgálják, illetve a 
Virágos Kazincbarcika növényültetési kam-
pányhoz illeszkedve megújul a növénypark 
és a zöld felület is.

Az Eötvös téri komplex játszóteret a ko-
rábbi fejlesztések folytatásaként új nagy 

méretű játszóeszközzel bővítik ki. 
A hajóforma egy időben akár 

100 gyermek kiszolgálásá-
ra is alkalmas: 8 hidat, 

10 mászóelemet, 26 
játszópanelt, 5 te-

tővel fedett sza-
kaszt, 3 csúsz-
dát és 6 tornyot 

tartalmaz. 
A már 
m e g -
s z o -

k o t t 
kialakí-
t á s n a k 
m e g -

fe le lő en 
biztonsági 

gumiburkolattal látják el a kör-
nyékét, hogy a legszigorúbb 

európai előírásoknak is megfeleljen.

A Kertvárosi központi játszótér fejlesztése 
is folytatódik, a beruházás keretén belül 
egy különleges, egyedi játszóeszköz ki-
helyezésével. A két részre osztható játék 
központi eleme egy lépcsősorral ellátott, 
komplex csúszdákkal kiegészített torony, 
mely meghatározó látványa lesz a meg-
újuló térnek, négy csúszdával kiegészítve. 
A 9 méter magas toronyhoz csatlakozik 
továbbá egy stílusában illeszkedő lép-
csőkkel, kis csúszdákkal, mászófelületek-
kel ellátott, részben árnyékolt mászóvár. A 
játszóeszköz egy időben akár 75 gyermek 
egyidejű játékát tudja biztosítani.

A Kertvárosi játszótér fejlesztése része-
ként továbbá egy általános labdajátékok-
ra alkalmas, 22 × 10 méteres új burkolat-
tal ellátott terület is kialakítanak mely a 
foci, röplabda, kosárlabda sportrajongó 
gyerekek számára is tartalmas szórako-
zást kínál. A terület új parkolóhelyekkel 
is gazdagodik.

A Fő téri 
Kalandvár 
látványterve

A Völgy parki 
új játszóeszköz 
látványterve



Immáron több éve 
hagyomány Ka-
zincbarcikán, hogy 
az iskolakezdés 
előtt a város fő-
terén összegyűlnek 
azok a gyermekek 
és hozzátartozóik, 
akik szeptember 
1-jén első osztá-

lyosként, vagyis kis 
gólyaként kezdik 
meg a tanévet az 
általános iskolák 
valamelyikében. Az 
önkormányzat és 
a tankerület által 
közösen szervezett 
eseményen a 
több száz leendő 

Gólyafiókák avatása

iskolást játékos és 
vidám formában 
köszöntik a város, 
a tankerület és az 
intézmények ve-
zetői. A kis gólyák 
az eskütételnél 
megfogadják, 
hogy majdan a 
tanulmányi éveik 

alatt szót fogadnak 
a tanítóiknak, jól 
viselkednek és ala-
posan felkészülnek 
a tananyagból. Ezt 
követően minden 
kis elsős jelvényt 
kap és megtanulja, 
hogyan illik jelent-
kezni a tanórákon.

ÚTON AZ ISKOLÁBA

BOLDOG SZÜLETÉSNAPOT, KAZINCBARCIKA!
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A 2018/2019-es tanév kez-
detén hármas összefogás-
sal indult a Tanuljunk úszni 
program a kazincbarcikai 
általános iskolás gyerekek 
számára. Kazincbarcika 
Város Önkormányzata, a 
Kazincbarcikai Tankerületi 
Központ, a Pollack Mihály 
Általános Iskola és tagisko-
láinak vezetése, valamint a 
testnevelők hosszas elő-
készület után, a szülőkkel 
együttműködve, közösen 
finanszírozva tették lehe-
tővé, hogy a szervezett 
úszás oktatási-programban 
az általános iskolai harma-
dik, negyedik és ötödik osz-
tályos diákok szakképzett 
úszásoktatóktól, intenzív 
délelőtti tanfolyamokon 
sajátítsák el az úszáshoz 
szükséges alapokat, majd 
fejlesszék tovább tudásu-
kat az iskolai rendszerben 
megvalósuló órákon. Az 
általános iskolai kerettan-
terv kiemelt részét képezi 

az úszásoktatás, így 2018 
szeptemberétől az ötödik 
évfolyamos diákokon kívül 
a harmadik évfolyamosok 
kötelező úszásóráit is be-
vezették. A folyamatosság 
fenntartása és a biztonsá-
gos úszástudás érdekében, 
a közbeeső negyedik évfo-
lyam úszásoktatása kap-
csán Kazincbarcika Város 
Önkormányzata kezdemé-
nyezett lépéseket, és vál-
lalta az úszásoktatók béré-
nek és a teljes 4. évfolyam 
uszodahasználatának fi-
nanszírozását.

A program a tapasztalatok 
összegyűjtését követően 
a 2019/2020-as tanévben 
is folytatódik. A háromhe-
tes kurzusokban az érintett 
tanulók az adott időszak-
ban minden nap elláto-
gatnak az uszodába, ahol 
felmenő rendszerben kez-
dő, középhaladó és haladó 
szintű úszásoktatást kap-

nak. A gyerekek délelőtti 
időpontban, iskolaidőben 
a tanmedencében vagy a 
sportmedence kijelölt sáv-
jaiban tanulnak majd, attól 
függően, hogy éppen mi-
lyen szinten van az úszás-
tudásuk. 

A Kazincbarcikai Ördögök 
Sportegyesület közremű-
ködésével az úszásokta-
tási program mellett nép-
szerű lett a városi mobil 
jégpályán megvalósuló kori 
program is, melybe minden 
korosztály bekapcsolódha-
tott az előző tanévben. A 
jövőbeni, monumentális vízi 
komplexum és jégcsarnok 
megépüléséig a Kazinc-
barcikai Fedett Uszoda és 
a mobil jégpálya ad helyet 
az iskolai rendszerben zajló 
vízi-és jeges sportok űzé-
sére, valamint a szabadide-
jükben szívesen úszni vagy 
korizni vágyó gyerekek és 
felnőttek számára.

Úszásoktatás és kori program
13



Kazincbarcika Város Ön-
kormányzata megbízásából 
a Barcika Príma Kft. közel 
két éve vezette be a lehe-
tőséget, miszerint A és B 
menü közül választhatnak 
azok az iskolások, közép-
iskolások és idősek, akik a 
cég közétkeztetési szolgál-
tatását veszik igénybe. A 
gyermekek személyes azo-

FEJLESZTÉSEK 
A KÖZÉTKEZTETÉSBEN
A és B menü közül választhat

nosítóval ellátott plasztik-
kártya segítségével vehe-
tik igénybe a szolgáltatást, 
a szülők előzetesen on-
line felületen adhatják le a 
rendelést, a fizetést pedig 
azonnal, bankkártyával tel-
jesíthetik.
A szolgáltatás bevezeté-
se óta a Barcika Príma Kft. 
folyamatosan figyelemmel 

Tálalókonyhák felújítása

Önkormányzati forrásból 2017-ben megújultak a városi közétkeztetést igénybe vevő 
bölcsődék, óvodák és általános iskolák, a Surányi Endre szakképző iskola, valamint az 
idősellátó helyek tálalókonyhái: új járólapot, csempeburkolatot kaptak, új csapokat és 
kapcsolókat szereltek fel, új eszközöket – többek között kombipárolót, melegen tartó 
pultokat, saválló asztalokat és polcokat – vásároltak.

kíséri a visszajelzéseket, 
melyek szerint hamar nép-
szerűvé vált az új rendszer. 
A felmerülő igényeket fo-
lyamatosan figyelik és mo-
dernizálják a rendszert. 
A menük összeállításakor 
igyekeznek minden egyes 
napra egészséges és finom 
ételeket kínálni, hogy min-
denki találjon kedvére valót.

BOLDOG SZÜLETÉSNAPOT, KAZINCBARCIKA!

Gyümölcs vagy saláta az ebédhez
Egy igazán sportos városban az egészséges élet-
módra nevelés, a helyes táplálkozás fontosságának 
népszerűsítése egészen a gyermekkortól fontos fel-
adat. Nemcsak a szülőnek, de az iskolának és a város-
nak is komoly és felelősségteljes szerepe van ebben. 
Kazincbarcika Város Önkormányzata a Barcika Príma 
Kft.-n keresztül az oktatási intézményekkel együttműköd-
ve következetesen igyekszik olyan egészséges élmódot 
népszerűsítő programokat bevezetni, melyeken keresztül 
a gyerekek megismerhetik, megszerethetik az újabb ízeket, 
a vitaminokban és rostanyagban gazdag gyümölcsöket és 
salátákat, így a mindennapjaik részévé válhat az egészséges 
ételek fogyasztása. Nagyon fontos a folyamatos megújulás, 
illetve a hazai, iskolai táplálkozási kultúra javítása, hiszen 
a zöldségek és gyümölcsök nem tartoznak a gyermekek 
kedvenc ételei közé. Éppen ezért 2018 májusában próba-
jelleggel került átadásra az első „Vitamin-hűtő” a Pollack 
Mihály Általános Iskola étkezőjében.
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Kondorné Sztojka Ágnes 
intézményvezető örömmel 
fogadta a lehetőséget, és 
elárulta, hogy nagyon iz-
galmasnak tartja az ötletet, 
hiszen színesíti az étkezést. 
Bízik benne, hogy a gyere-
kek körében népszerű lesz 

majd a program, s ezáltal a 
jövőben akár minden tagis-
kolában bevezethetik.

A cél tehát az volt, hogy 
láthatóvá váljon, hogyan 
fogadják a diákok ezt a kez-
deményezést. Szerencsére 

az új irány sikereket hozott, 
így a jövőben minden álta-
lános iskolába terveznek 
hasonló hűtőket kihelyezni, 
megadva a lehetőséget a 
reformétkeztetésre, segítve 
ezzel azoknak a családok-
nak, akik nem tehetik meg, 
hogy mindennap friss gyü-
mölcsöt, zöldséget tegye-
nek az asztalra.

Egy nyertes pályázatnak köszönhetően 
jövőre energetikai felújításon esik át a 
központi konyha. Új nyílászárókat he-
lyeznek be, elvégzik az épület és a tető 
szigetelését, ahová napelemek kerülnek 
a korszerű, energiatakarékos fenntartás 

dr. Ronyecz Róbert, 
Szitka Péter, 
Kondorné Sztojka Ágnes

Jövőre a központi konyhában sülnek majd a péksütemények

Partnertalálkozó a központi konyhán: 
Lövey Zoltán, dr. Ronyecz Róbert, István Zsolt, 
Horváthné Geleta Mária
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érdekében, valamint egy 
20 m2-es hűtőhelyiséget 
is kialakítanak. 2020-ban 
péküzem és cukrászati 
tanműhely kap helyet, ez-
által saját sütésű pékáruval 
bővülhet a kínálat.

Mindennap hajnalban sü-
tött, friss péksütemények 
kerülnek majd terítékre, a 
cukrászati tanműhelyben 
pedig kézműves finomsá-
gok készülnek majd a gyer-
mekek és idősek örömére.



BOLDOG SZÜLETÉSNAPOT, KAZINCBARCIKA!

Jégcsarnok

Vízi komplexum

Utánpótlás-nevelés
Versenysport
Szabadidős sporttevékenységek

SPORTFEJLESZTÉSI 
BERUHÁZÁSOK
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KAZINCBARCIKAI VÁROSI SPORTCENTRUM

Szabadidős és rekreációs központ
• beltéri 50 méteres versenymedence lelátóval
• két darab beltéri tanmedence
• kültéri strand 
• wellnessrészleg
• rehabilitációs eszközök
• fitnesztermek
• rendezvényterem

Uszoda, wellness

Strand

17



Kazincbarcikai Pollack Mihály 
Általános Iskola
A Kazincbarcikai Pollack Mihály Általános 
Iskola Kazincbarcika szívében a Pollack Mi-
hály u. 29. szám alatt helyezkedik el, és vá-
rosunk legnagyobb iskolája, amely immár 
több mint 50 éve, 1966. november 7-én 
nyitotta meg kapuit. Az intézmény a te-
lepülésen legtöbb, közel 450 fős tanulói 
létszámmal működik.

Ádám Jenő Tagiskola
Az Ádám Jenő Tagiskola alapítása óta el-
kötelezett híve az ének-zene oktatásnak és 
a művészeti nevelésnek, hiszen emelt szin-
ten oktatják az ének-zenét, illetve hangsze-
ren is megtanulnak játszani. A zenei neve-
lés mellett nagy hangsúlyt fektetnek első 

osztálytól kezdve az angol nyelv és mate-
matika oktatására.

Árpád Fejedelem Tagiskola
A tagiskola jövőre ünnepli 50. születésnap-
ját. Az intézmény kiemelkedő szintű infor-
matika oktatása révén, tanulóik a nyolcadik 
évfolyam végére ECDL-vizsgát szerezhet-
nek. Az iskola kiemelt figyelmet fordít az 
idegen nyelv oktatására, ennek keretében 
akár második nyelvek megismerését is le-
hetővé teszi már az általános iskola keretei 
közt diákjai számára.

Dózsa György Tagiskola
Kazincbarcika színes tehetségpontja a 
Dózsa György Tagiskola. Az oktatási in-
tézmény profilja az emelt szintű angol és 
matematika oktatás, a komplex művésze-

SZÍNVONALAS OKTATÁS

BOLDOG SZÜLETÉSNAPOT, KAZINCBARCIKA!

Kazincbarcikán több mint kétezer általános 
iskolás gyermek tölti el élete egyik meg-
határozó szakaszát az itt működő iskolák-
ban. A Kazincbarcika Város Önkormány-
zata által európai uniós és saját forrásból 
energetikailag megújult és akadálymentes 
épületekben, a Kazincbarcikai Tankerület 
fenntartásában működő tagiskolák mind-

egyike kiemelten foglalkozik az oktatás 
egy-egy területével. Az önkormányzat és 
a fenntartó között kialakult együttműkö-
désnek köszönhetően számos, a gyerme-
kek fejlődését elősegítő kezdeményezés 
valósult meg. A legjelentősebb ezek közül 
a tavaly induló ingyenes úszás- és jégkor-
csolya-oktatás volt.
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ti, egészség és környezettudatos nevelés, 
amely biztos alapot nyújt a továbbtanulás-
hoz, a mindennapokban való helytálláshoz.

Kazinczy Ferenc Tagiskola
A Kazinczy Ferenc Tagiskola a város leg-
szebb részén, a kertvárosi zöldövezet-
ben található, és 1980 óta várja a tanulni 
és sportolni vágyó gyerekeket, fő profilja 
ugyanis a sport és a testnevelés. A 2007-től 
közoktatási típusú sportiskolaként műkö-
dő intézményben mindezek mellett szintén 
nagy hangsúlyt kapnak a modern oktatá-
si módszerek, illetve a tehetséggondozás. 

Irinyi János Református 
Oktatási Központ Tompa 
Mihály Általános Iskolája

Az Irinyi János Református Oktatási Köz-
pont Tompa Mihály Általános Iskolájában 
az első naptól kezdődően minden évfo-
lyamon kiemelt fontosságú és hangsúlyú 
a református keresztyén értékrend szerinti 
életvitel kialakítása és a hittanoktatás, va-
lamint a folyamatosan megújuló játékos 
kompetenciafejlesztésn és az idegen nyelvi 
oktatás.

Csillagfürt
Tavaly szeptember 1-jén kapott új nevet, 
de az idei tanévben már 50 éves múltra 
visszatekintő iskola a kazincbarcikai tan-
kerületben, a Csillagfürt Óvoda, Általános 
Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola, 
Fejlesztő Nevelést-Oktatást Végző Iskola, 
Kollégium az Egységes Gyógypedagógiai 
Módszertani Intézményként.   Kazincbar-
cikán az enyhe értelmi fogyatékos, tehát 
a tanulásban akadályozott gyerekeket; a 
középsúlyos, vagyis az értelmileg akadá-
lyozott tanulókat; a súlyosan, halmozottan 
fogyatékos gyermekeket is nevelik, vala-
mint az autizmus területén is szakképzett 
gyógypedagógus végzi a fejlesztő mun-
kát. Jelenleg a Kazincbarcikai Pollack Mi-
hály Általános Iskolában működnek, de a 
gyerekek igényeihez mérten szükségessé 
vált egy tágabb tér, amiben a város veze-
tése partner.  Mindamellett utazó gyógy-
pedagógiai hálózatot is működtetnek, ahol 
170 fő integráltan oktatott, sajátos nevelési 
igényű (SNI) tanulót látnak el a gyógype-
dagógusaik.

Kazinczy Tornacsarnok

IMPRESSZUM
A KOLORHÉT HARMADIK SZÜLETÉSNAPI MELLÉKLETE

KIADJA: BARCIKA ART KFT. 3700 KAZINCBARCIKA, FŐ TÉR 5. ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓ: DR. MAKKAI ORSOLYA. 
SZERKESZTŐSÉG: 3700 KAZINCBARCIKA, JÓSZERENCSÉT U. 1/A. E-MAIL: INFO@KOLORCITY.HU

NYOMDA: LITOPLAN KFT. KAZINCBARCIKA, MÁTYÁS KIRÁLY ÚT 56/B. MEGJELENIK: 13 000 PÉLDÁNYBAN, 2019. AUGUSZTUS 21-ÉN.
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Van egy város, valahol keleten. A neve 
Barcika, Kazincbarcika. Nem sokat tu-
dunk róla, és amit igen, az pedig… 
–indult a sztori 2010 környékén.

Rólunk mondták akkor:

Ez betalált!

Kazincbarcika? Nem tudom, 
semmi nem jut róla eszembe.

Régi, lepukkant szerintem.

Panelek, unalom, szürkeség.
Iparváros, emlékeim szerint Borsodban.

KOLORCITY KAZINCBARCIKA

A városmárka története

BOLDOG SZÜLETÉSNAPOT, KAZINCBARCIKA!

Szőke Gábor Miklós: Unikornis

Kazincbarcikát meglehetősen szürkének 
találták, de a szürkeség nem egy szín, 
hanem egy állapot, amin lehet, lehetett 
változtatni. Kazincbarcika önkormányzata 
sokat tett azért, hogy szebb képet mutas-
son a város, de valami még hiányzott. 

Hogyan változtattuk meg a városról 
alkotott véleményt és fordítottuk a 
szürkét színesbe?

Kitaláltuk: legyen a város az esemény, 
és ne csak egy újabb esemény a 
városban.

Újragondoltuk az eseményt! Az eseményt, 
ami a szürkének ítélt várost, színessé vará-
zsolta a szó minden értelmében. Egyrészt 
ecsettel, másrészt úgy, hogy az emberek 
fejében is megtörténjen a percepcióvál-
tás. Úgy tekintettünk a városra, mint egy 
hatalmas festővászonra. Szó szerint. A hát-
rányunkat előnyünkre fordítottuk. A szürke 
panelépületeket és a város mindennapjait 
színesre festettük és festjük a mai napig 
az itt élő közösségekkel. Mi adtuk például 
a monumentális falakat, a közösség pedig 
maga volt az ecset. Egyszercsak a színek 
berobbantak a városba. Hatalmas műal-
kotások, szobrok, óriás, színes házfalak 
vették át a szürkeség helyét. Világhírű 
művészek tették le védjegyüket. 

Színes, vidám, karakteres város lettünk, 
amire büszkék vagyunk.
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Hamarosan érkezik az uni-
kornis szomszédságába, a 
Mátyás király út és a Jósze-
rencsét út kereszteződé-
sénél lévő körforgalomba, 
Szőke Gábor Miklós új 
alkotása.

Kazincbarcika város másik 
címerállata az unikornis 
mellett az oroszlán, mely 
monumentális méretben, a 
Kolorcity színeire egyedileg 
fényezett, lézervágott rozs-
damentes acéllemezekből 
hegesztve készül el, és 
gyöngyszórt, rozsdamentes 
acéllemezekből hegesztett 
sziklán áll majd. A művész 
korábbi acélszobrai színe-
iket tekintve homogének, 
így az eddigiektől merőben 
eltérő és egyedülálló alko-
tással bővül a város.

Szőke Gábor Miklós 
oroszlánszobor látványterv
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Pétervári György 
az épületdekorációs pályázat zsűrizte

A Színrobbanás installáció
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SZÍNES HÁZFALAK

Csokonai úti bölcsőde
ANDRÁSSY JUDIT: MESEVÁROS

Gyulai P. út 1-3-5-7.
KOCZKA IVETT: KOLORCITY-VONALKÓD

Pollack M. út 1-3-5.
KARÁCSONYI LÁSZLÓ: SÁRGA ÉS PIROS AUTÓ

Egressy B. út 40-42-44-46-48-50.
FINTHA MÁTYÁS: EGRESSY BÉNI

Egressy B. út 58-60.
ILLÉS IMRE: SZÍNES KÖRFORGALOM

Pollack 32–34.
KOLORCITY-ARCULAT (GRUBÁNOVITS-ÁTDOLGOZÁS)

Fő tér 19.
 REMKO VAN SCHAIK -UNIKORNIS
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30.

Nagy Lajos út 14-18.
PÁHY JÓZSEF: KÖNYVESPOLC

Mikszáth Kálmán út 8-10.
KARÁCSONYI LÁSZLÓ: ŰRHAJÓS A HOLDON

Vajda János 18-20.
SOMODI-HORNYÁK SZILÁRD: RÁKÓCZI TÉRI HÁZ

Pollack M. út 17-19-21.
GÉVAI BÁLINT: FILMTEKERCS

Mátyás király út 12-14-16-18.
NAGY GYULA: KABARCIS BARCIKA-ÓRA

Pollack Mihály út 9-11-13.
KARÁCSONYI LÁSZLÓ: HANGYÁSZ

Dobó tér 4-5-6-7.
ROSZKOS ZSÓFIA: KERÉKPÁR

Füzike Tagóvoda
GŐGÖS KÁROLY: KUKUCSKA
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Mátyás király út 25-27-29.
PEREHÁZY DÓRA: SZÍNES SZOMSZÉDOK 

Pollack M. út 23-25-27.
SZAPLONCZAY MARIANNA: ŐSZI HÁZ

Veres P. 5-7., 9-11., 13-15.
SZAPLONCZAY MARIANNA: VERES PÉTER

Dobó tér 8-9-10.
SZAPLONCZAY MARIANNA: DOBÓ ISTVÁN

Dobó tér 8-9-10.
KOVÁCS G. TAMÁS: BICIKLIK ÉS HALAK KOLORCITYBEN

Babits M. út 3-5-7-9.
VIRÁG DÓRA: LÁNYARC

Rákóczi tér 9.
MEZEY ISTVÁN: CSODASZARVAS, ANYA GYERMEKÉVEL

Május 1. út 25-27-29.
FEHÉRVÁRI TEKLA: ERDŐ

BOLDOG SZÜLETÉSNAPOT, KAZINCBARCIKA!
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Iskola út 1-3-5.
FINTHA MÁTYÁS: WE CAN PAINT A NEW TOMORROW

Egressy út 34-38.
KARÁCSONYI LÁSZLÓ: ALPINISTA FALFESTŐ

Civilház (Patak u. 12.)
FIGNÁR RÉKA–KOZICZ SZABOLCS–FIGNÁR LEVENTE: 

KAZINCBARCIKA 3D-BEN

Mátyás király út 28-34.
GRUBÁNOVITS ATTILA: SZÍNES TÉVÉK

Hőközpont
FEHÉRVÁRI TEKLA: ELEFÁNT ÉS ORRSZARVÚ

Mátyás király út 4-6-8-10.
GŐGÖS KÁROLY: ÁLMAID VALÓRA VÁLHATNAK

Fő tér 20-21-22.
ARTIFICIAL GROUP-ÁDÁM GERGŐ: FRIEDRICH

Szennyvíztelep, irodaház
SZABÓ JULIANNA: PITYPANGOK, KEREPESI MÓNIKA: 

 SZÍNES MADARAT REPTETŐ
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Az időskori tanulási folyamat pozitív ha-
tással van az önbizalom, az énkép, vala-
mint a személyiség fejlesztésére, és ezál-
tal az egészség megőrzésére, a társadalmi 
életben való aktív részvételre. Az életen át 
tartó tanulás csökkenti az idős emberek 
társadalmi függőségét, másrészt növeli az 
önsegítő, önfenntartó képességeiket, to-
vábbá javítja az aktivitást, az életminősé-
get, a foglalkoztatás lehetőségeit.

SZÉPKORÚAK SZÍNES NAPJAI
BOLDOG SZÜLETÉSNAPOT, KAZINCBARCIKA!

KolorAkadémia 
– Szenior Szabadegyetem

Szenior Szabadegyetem tanóra

Önkormányzati támogatással 2016 októ-
berében indult el a Szenior Szabadegye-
tem előadás-sorozat, melyet évente közel 
kétszázan látogatnak, és az egyetemi rend-
szerhez hasonlóan jelképesen diplomát is 
szereznek a szenior hallgatók. A program 
célja az életen át tartó tanulás biztosítása, 
a társadalom egyik legfontosabb erőforrá-
sának, a tudásnak az átadása idős emberek 
és több generáció részére.

Fitt Barcika

A 2018 óta óriási népszerűségnek örven-
dő Fitt Barcika, egész éves, ingyenes tö-
megsport program szerves részét képezik 
azon óratípusok, melyek kifejezetten ezen 
korosztálynak szólnak: egészségmegőrző 
torna, vízitorna, jóga 40 felett. A közös-
ségi mozgás a kitűnő szakemberek által 

irányított órákon mozgásszervi rehabilitá-
ció része is lehet, mindemellett folyama-
tos fittséget és jó közérzetet biztosít so-
kak számára.

Fitt Barcika vízitorna

Idősek Hónapja

Kazincbarcikán az október minden 
évben az idősek hónapja. Ilyenkor mind 
a város, mind a civil szervezetek és az 
időseket ellátó intézmények készülnek 
színes programokkal a településen élő 
valamennyi szépkorú számára. A hónap 
kiemelt eseménye az Idősek Világnapja, 
mely minden esetben nagyszabású 
kulturális programot kínál a szépkorúak 
köszöntésére.

Pásztor László köszönti az időseket 
a Muskátli Nyugdíjasházban

Az idei évben Kovács Kati, Koncz Zsuzsa 
és Bródy János műsora is fellelhető az 
Idősek Hónapja programjai között.
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Megalakul az Idősügyi Tanács
2019. augusztus 8-án dön-
tött arról Kazincbarcika 
Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete, hogy 
létrehozza az Idősügyi Ta-
nácsot. Az országos Idő-
sek Tanácsának mintájára 
egyre több város önkor-
mányzata hozza létre a sa-
ját Idősügyi Tanácsát is, 
amelynek az idősek élet-
körülményeit közvetlenül 
érintő jogszabályok és dön-
tések előkészítése során 
véleményezési és javaslat-
tételi joga van. Kazincbar-
cika Város Önkormányzata 
is kiemelt figyelmet fordít 
az idősek tiszteletének, 
megbecsülésének és biz-
tonságának elősegítésére, 
az idős lakossággal történő 

együttműködésre, az idős-
korú emberek életkörülmé-
nyeinek jobbá tételére.

– A szépkorúak életkörül-
ményeinek javításáért vi-
selt felelősségtől vezé-
relve javasoltam, hogy   a 
Képviselő-testület melletti 
javaslattevő, véleménye-
ző, kezdeményező és kon-
zultatív feladatokat ellátó 
szervezet, a kazincbarcikai 
Idősügyi Tanács létrehoza-
talát vegyük napirendre. A 
tanács közvetítő szerepet 
tölthet majd be az idősek-
kel foglalkozó szervezetek, 
intézmények, valamint az 
önkormányzat között. Egy 
általános helyzetfelmérést 
követően szeretnénk, ha 

az önkormányzati lehe-
tőségeknek megfelelően 
egyfajta támogatási straté-
giát dolgoznának ki, mely-
ben a színvonalas progra-
mok mellett az idősellátás 
minőségének javítása is 
szerepel. A létrehozandó 
Idősügyi Tanács műkö-
désének feltételrendszere 
és feladatai kapcsán azt 
kértem, hogy egy konk-
rét javaslat kerüljön elő-
készítésre, melyről a Kép-
viselő-testület következő 
munkaterv szerinti ülésén 
érdemben dönteni tud, s 
ezt követően a tényleges 
munka is megkezdődhet. 
– nyilatkozta Szitka Péter 
polgármester a testületi 
ülést követően.
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Idősek Világnapja 2018: 
Balázs Klári, Korda György



Október 2. 14.00 
DON BOSCO SPORTKÖZPONT

Kovács Kati-koncert
az Idősek Világnapja alkalmából
A PROGRAM DÍJTALAN, 
DE REGISZTRÁCIÓHOZ KÖTÖTT
REGISZTRÁCIÓ SZEPTEMBER 1-JÉTŐL 
A +48 510 220-AS TELEFONSZÁMON 
VAGY AZ EGRESSY BÉNI MŰVELŐDÉSI 
KÖZPONT RECEPCIÓJÁN

AZ IDŐSEK HÓNAPJA 
KAZINCBARCIKÁN

A program fő támogatója Kazincbarcika Város Önkormányzata

Kiállítások, sportprogramok, könyvbemutatók, koncertek

Október 12. 19.00
DON BOSCO SPORTKÖZPONT

Bródy János-koncert
A PROGRAM DÍJTALAN, 
DE REGISZTRÁCIÓHOZ KÖTÖTT
REGISZTRÁCIÓ SZEPTEMBER 1-JÉTŐL 
A +48 510 220-AS TELEFONSZÁMON 
VAGY AZ EGRESSY BÉNI MŰVELŐDÉSI 
KÖZPONT RECEPCIÓJÁN

Október 17. 19.00
DON BOSCO SPORTKÖZPONT 

Koncz Zsuzsa-koncert
Jegyár: 1500 Ft

KIEMELT PROGRAMOK:



2019. szeptember 26-28.

Szüreti felvonulás, borterasz, 
népművészeti kirakodóvásár  

és mesterségbemutatók,  
kiállítás, kézműves játszóház,  

népi játszótér, íjászat, lovaglás, 
szőlőpréselés, mustkóstoló.

A program díjtalan!

SZÍNES ŐSZ
TOP-7.1.1-16 - H-ESZA-2019-00341

Időpont:

Helyszín:

Interaktív gyerekkoncert örökmozgóknak és szüleiknek

www.csicseriesborso.hu

MICHELLER MYRTILL ÉS 
PINTÉR TIBOR DUÓ:  
VOICE AND GUITAR

TÓTH VERA QUARTET

PALYA BEA  
ÉS ZENEKARA

CSICSERI ÉS BORSÓ 
GYERMEKZENEKAR

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Európai Szociális
Alap





G Y Ő Z T E S E K  N A P J A 
30 ÉVES A SPECIÁLIS OLIMPIA 

GÁLA A SPORT ÉS MŰVÉSZET JEGYÉBEN KAZINCBARCIKÁN
2019. SZEPTEMBER 21. SZOMBAT; 13.30-21.30  KAZINCBARCIKA, FŐ TÉR / DÍSZ TÉR 

CSEPREGI ÉVA / VÁRKONYI ATTILA- DJ DOMINIQUE / ANIMAL CANNIBALS
DJ LUPY / DÉR HENI / DESPERADO / BON BON

KAZINCBARCIKAI MŰVÉSZEK ELŐADÁSAI, FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ CSOPORTOK PRODUKCIÓI, SPECIÁLIS OLIMPIKONOK BEMUTATÓI, 
SZTÁRSPORTOLÓK JELENLÉTE, KÖZREMŰKÖDIK: KÁLLAI ILDIKÓ FITNESZ VILÁGBAJNOK, MŰSORVEZETŐ: SZABÓ BÉLA

FŐVÉDNÖK: SZITKA PÉTER POLGÁRMESTER.

A RENDEZŐK A MŰSORVÁLTOZTATÁS JOGÁT FENNTARTJÁK!www.facebook.com/specialolympicshungary www.specialolympics.hu

Magyar
Labdarúgó
Szövetség
Grassroots 
Igazgatóság

KAZINCBARCIKA
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VISZLÁT
KOLOR-
FESZTIVÁL!

JÖVŐRE IS
TALÁLKOZUNK


