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BOLDOG SZÜLETÉSNAPOT, KAZINCBARCIKA!

Kazincbarcika idén 65 éves. 
Az ünnep kitűnő alkalom, hogy 
számot vessünk múltunkról 
és jelenünkről. Jubileumi mér-
földkő ez a város és lakóinak 
életében. Végre kinőttük a 
„szürke város” sztereotípiáját. A 
kezdetektől fogva mindannyian 
Kazincbarcika jobbításán fára-
dozunk, úgy hiszem, nem hiába.

Végignézve településünk utcá-
in, terein, intézményein, egy 21. 
századi város képe tárul elénk. 
Városvezetőként jól ismerem 
Kazincbarcikát, hiszen itt nőt-
tem fel, ide kötnek a gyökereim.

Gyermekként szinte minden 
részét bebarangoltam a vá-
rosnak, tökéletesen ismerem 
hát minden zegét-zugát.  
Polgármesterként is elsődleges 
feladatomnak tekintem, hogy a 
lehetőségek kiaknázása mellett 
egy élhetőbb, komfortosabb, a 
kor követelményeinek megfele-
lő várost alakítsunk ki.

Ez az út azonban nem volt 
mindig ilyen derűs és mosoly-
gós, időnként bizony rögös 
vagy éppen könnycseppekkel 
volt teli. A múltra visszatekintve 
azonban úgy érzem, mindez 
megérte, mert a testülettel 
sikerült elnyernünk a város 
lakóinak bizalmát. Kollégáim-
mal közösen mindig azon mun-
kálkodtunk, hogy betartható és 
felelős ígéreteket tegyünk.

KEDVES VÁROS LAKÓ!

Számomra a város fejlődésében 
óriási fordulópontot jelentett a 
pillanat, amikor a svájci nagykö-
vetségről megkaptam a várva 
várt hívást. Egy álom vált ezzel 
valóra! Egy nagyszerű kezdemé-
nyezés indult el akkor és meg-
született a Kolorcity gondolata. 
Színes város lettünk, minden te-
kintetben. Megmutathattuk a vi-
lágnak erősségeinket, dicsősé-
geinket. Messzire jutottunk, de 
hosszú út áll még előttünk.

Nagy volumenű elképzeléseink vannak, melyek 
talán nem azonnal fognak testet ölteni, de néhány 
év múlva már élvezhetjük ennek a közös munká-
nak a gyümölcseit. Ami jelenleg a legnagyobb 
büszkeséggel tölt el, az a Fő tér rekonstrukciója, 
amely még az idén befejeződik. Kollégáimmal 
pedig továbbra is a jövő építésén munkálkodunk, 
annak tudatában, hogy gyermekeink egy fantasz-
tikus Kazincbarcikát kapnak majd örökségül.

Ünnepi kiadványsorozatunk Kazincbarcika több 
mint hat évtizedes történelmének legmegha-
tározóbb pillanatait eleveníti fel. Bízom benne, 
hogy a következő hatvan év hasonló eredmé-
nyeket hoz a városnak. Boldog születésnapot, 
Kazincbarcika!

Szitka 
Péter és 
Deniz együtt 
gyújtják meg 
Kazincbarci-
ka születés-
napi tortáján 
a gyertyát
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BOLDOG SZÜLETÉSNAPOT, KAZINCBARCIKA!

Gyárfás Ildikó
Gyárfás IldIkó, kazIncbarcIka Város díszpolGára a rendszerVáltás előttI VárosVeze-
tés utolsó tanácselnöke Volt, 1988-tól 1990-IG töltötte be ezt a címet, majd a meGyeI 
és orszáGos polItIkaI színtéren folytatta karrIerjét. az eGykorI és maI kazIncbarcIká-
ról Is szíVesen beszélt a Város születésnapja apropóján.
1960-ban került kazIncbarcIkára, azóta Is Itt él, és bár munkáI sokszor a meGyeszék-
helyre VaGy budapestre szólították, az elmúlt közel hat éVtIzedben VéGIG kItartott a 
színes Város mellett.

ITT VAGYOK ITTHON

Városvezetőként nagyon fontos 
eredményemnek tartom 

a városi televízió és a 
Kazincbarcika Közélet 
címen kiadott városi lap 
megalapítását. Kedves 
emlék a Gyermekek 
Háza-Kézművesház ki-
alakítása, valamint a Don 
Bosco iskola elődjének, a 

Hasznos Idő Alapít-
vány alapjainak 
lerakása is. 
A Gyermekek 
Házát egy le-
bontásra ítélt 
épületben 
alakították 
ki, amiről 
akkoriban 
mindenki 
le akart be-

szélni, de én 
ragaszkodtam 

hozzá, hogy 
létrehozzunk egy 
kis kuckót az 
emeletes házak 
árnyékában.

A herbolyai 
művelődési 

házban „hasznos 
idő központ” néven 

létrehozott kezdeményezés 
az országban egyedülálló 
módon indult útjára, melyet 
később számos helyen követett 
hasonló, a hátrányos helyzetű, 
csellengő gyerekek számára 
létrehozott segítő intézmény. 
Azért hoztuk létre, hogy a 
rendszerből kieső fiataloknak 
segítsen visszatérni a helyes 
ösvényre.

Az emberléptékű város kiala-
kítását tartottam szem előtt 
akkor is, ezért végül nemet 
mondtunk az újabb kazinc-
barcikai panelek építésére, 
valamint ekkor került sor a 
BorsodChemmel közösen az 
uszoda megépítésével kapcso-
latos szerződés megkötésére is.  

Országos politikusként is végig 
a városban éltem, még akkor is, 
amikor ingáznom kellett. 
Én itt nőttem fel és ezért a 
városért dolgoztam egész éle-
temen át. Ez egy élhető, szép 
és kulturált, emberi léptékű 
település, egész egyszerűen 
én itt vagyok itthon.
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Meglehetősen izgalmas, mond-
hatni történelmi pillanatban 
kerültem Kazincbarcika polgár-
mesteri székébe. 
A rendszerváltás egy új korszak 
hajnalát jelentette. 
A megváltozott politikai, – talán 
lehet mondani – társadalmi 
légkör, az addig megszokottól 
eltérő kihívások elé állította a 
képviselő-testületet.

Sosem felejtem el az első 
testületi ülésünket, ugyanis 
közvetlenül azután kezdődött a 
taxis blokád. A kedélyek csilla-
podtával újabb kihívásokkal ta-
láltuk szemben magunkat. Nem 
voltunk könnyű helyzetben, 
mások voltak az önkormányzat 
lehetőségei, mint manapság, 
viszont mindannyiunkban a 
tenni akarás, a javítani akarás 
attitűdje uralkodott.

Szerettem a várost, maga mód-
ján mindegyik része varázslatos 
volt, a belváros éppúgy, mint 
Sajókazinc, vagy Felső-Barcika. 
Elégedetten látom, hogy abban 
az irányban halad a város 
fejlődése, ami már az akkori 
testületben is megfogalmazó-
dott: Kazincbarcika turisztikai 

Ludányi Attila
heVes meGyében töltötte GyermekéVeIt. a debrecenI VeGyIparI szakközépIskola elVéGzése 

után okleVeles VeGyésznek képezte maGát, IlletVe ezzel párhuzamosan a kossuth lajos 
tudományeGyetemen anGol-maGyar szakfordító szakon VéGzett. 1987-ben került ka-

zIncbarcIkára, amIkor állást kapott a borsodI VeGyI kombInátnál. az előzőeken kíVül 
műanyaG-áGazatI szakVeGyész, IlletVe szakközGazdász dIplomát szerzett, ValamInt polItoló-

GusI VéGzettséGGel Is rendelkezIk. 28 éVesen, 1990-ben lett kazIncbarcIka első - a képVI-
selőtestület által meGVálasztott – polGármestere. hIVatalát néGy éVen keresztül látta el.

EMLÉKEIBEN EKKÉNT ÉLNEK AZ EGYKORI ÉVEK

központ szerepét tölthet-
né be a térségben.

A mi időnkhöz képest 
manapság előtérbe 
kerültek a pályázati 
források, s azt gondo-
lom, hogy a jelenlegi 
városvezetés ezeket a 
lehetőségeket jól 
kihasználta, és 
bízom benne, 
hogy tovább-
ra is jól ki 
tudja hasz-
nálni annak 
érdekében, 
hogy még 
élhetőbbé, 
komforto-
sabbá tudja 
varázsolni 
ezt a kis 
gyöngy-
szemet.
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BOLDOG SZÜLETÉSNAPOT, KAZINCBARCIKA!

Mindig jó szívvel gondolok 
vissza erre a tizenkét esz-

tendőre. A rendszerváltás 
utáni negyedik év nem 
volt éppen ideális a 
polgármesteri kezdetek-
hez.  Nehéz, mozgalmas, 

örömökkel, bánatokkal 
teli több mint egy évti-

zed volt. A testü-
lettel végzett 
munka során, 
ennek ellené-
re mindenkor 
igyekeztünk 
megfelelni 
a lakosság 
elvárásai-
nak.

Szembe 
kellett néz-
ni azonnali 

megoldást 
kívánó prob-

lémákkal, és 
voltak hosz-
szabb távon 
megvalósuló 
stratégiák. 
Számomra a 
legkedvesebb 
emlékek azok 

a beruházások 

Dr. Király Bálint

voltak, melyek előmozdították 
a város fejlődését és kivívták 
az itt élők tetszését. Példaként 
említhetném a hulladékgazdál-
kodási centrum létrehozását, a 
Városi Kórház rekonstrukcióját 
vagy a Fedett Uszoda átadását. 
Ez mind-mind egy kis szelete 
volt annak a munkának, mely-
nek során egy élhetőbb város 
kialakítását tűztük ki célul.

Büszkeséggel töltött el az is, 
amikor Barcika megkapta az 
Európa Becsületzászló kitünte-
tést. Nosztalgiával idézem fel a 
régi majálisokat, az iskolai balla-
gások meghitt hangulatát, a 
rendezvények sokaságát. Ezek 
olyan közösségi események 
voltak, melyek felpezsdítették a 
várost, ekkor minden városlakó 
büszke lehetett arra, hogy 
Kazincbarcikán él.

Ma az utcákat, tereket járva 
nézem a várost és kézzel 
fogható a fejlődés. Az Egressy 
út és a kapcsolódó részeknek 
a felújítása nagyon szép, látvá-
nyosak a falfestmények, gondo-
zottak a parkok is, egyszerűen 
öröm sétálni nyugdíjasként a 
szabadban.

kazIncbarcIka első demokratIkusan meGVálasztott polGármestere 1994 és 2006 
között, tIzenkét éVen keresztül töltötte be posztját. a fIzIka-kémIa szakos középIskolaI 
tanár 1970-ben szerVetlen kémIából summa cum laude mInősítéssel doktorI címet 
szerzett. uGyanezen éVtől él a Városban. tanított a 105. számú IparI szakmunkásképző 
Intézetben, dolGozott a b-a-z meGyeI tanács Vb. műVelődésI osztályán, 
majd 1974-től 1995-IG az IrInyI jános VeGyIparI szakközépIskolát IGazGatta.

ÍGY EMLÉKEZIK VISSZA A VÁROS VEZETŐJEKÉNT ELTÖLTÖTT ÉVEKRE
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Kazincbarcika, 
a nemzeti sportváros

A várossá nyilvánítás előtt Sajó-
kazincon és Barcikán két sport-
kör rivalizált egymással: a Sa-
jókazinci Önkéntes Testedző 
Egylet (SÖTE) és a Barcikai Tor-
na Kör (BTK). Az 50-es évek 
elején a város építői, az üzemek, 
gyárak dolgozói létrehozták sa-
ját sportegyesületüket, meg-
alakultak az iskolai sportkörök. 
A helyi sporterők egyesítésére 
1957-ben került sor, ekkor alakult 
meg a Kazincbarcikai Munkás 
Testedző Kör (KMTK), melynek 
focicsapata hamarosan bejutott 
az NB III-ba. 

1969. október 19-én több mint 
5000 néző látogatott ki az új 
sportkombinát avatására, az ak-
kor már Kazincbarcikai Vegyész 
Sportegyesület (KVSE) néven 
versenyző 12 szakosztály sport-
telepére, és csodálhatta meg a 
labdarúgó-, röplabda-, kosárlab-
da- és teniszpályákat, valamint a 
kézilabdázók egyedülálló villany-
világításos pályáját.

LABDARÚGÁS
1974. Magyarország−Szovjetunió utánpótlás 
EB-visszavágó a döntőbe jutásért, a KVSE pá-
lyáján tizenötezer néző szurkolt. A magyar csa-
pat továbbjutott, s a döntőben is győzedelmes-
kedve utánpótlás Európa-bajnok lett.

1982. május 23. a KVSE az élen végzett a lab-
darúgó-bajnokságban, s elérhető közelségbe 
került az NB I-ben való szereplés.

1987. augusztus: nemzetközi tornán vett részt 
Borsod megye ifjúsági labdarúgó-válogatottja 
Lengyelországban, s a második helyen végzett. 
Különdíjat kapott Lipcsei Péter, aki a legfiata-
labb résztvevője volt az eseménynek.

A KMTK csapata

BOLDOG SZÜLETÉSNAPOT, KAZINCBARCIKA!
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Egy sikeres ritmikus 
gimnasztikás csapat 
1981-ből a Vidék Baj-
nokság megnyerése 
után. Balról jobbra: 
Trója Éva, Galambos 
(Tuby) Eszter, Pintér 
Judit, Priszter And-
rea, Bodócs (Dongó) 
Judit, Varga Éva.

Az 1982-es bajnokcsapat: Helgert 
Sándor, Petrovics László, Majoros 
László, Bukovics József, Fodor 
Géza, Tóth Lajos, Szobonya József, 
Sztahon József, Farkas Tibor, Vajda 
Kálmán, Frenkó László edző. Gug-
golnak: Ondrék Gyula, Koleszárik 
Sándor, Kiss László, Szép Imre, 
Kasza Gábor, Babus Sándor, Kál-
mán Vilmos, Fister József, Munkácsi 
Tamás, Novák Tibor.

SÚLYEMELÉS
Kazincbarcika sporttörténeté-
nek egyik legsikeresebb szak-
ága, az 1974-ben megalakult 
súlyemelő-szakosztály, a leg-
eredményesebb versenyzője 
Pátrovics Géza.

A szakosztályban folyó mun-
ka elismeréseként a Magyar 
Súlyemelő Szövetség 1984-
ben egyhetes országos út-
törő- és serdülőbajnokságot 
rendezett Kazincbarcikán, 
1990-ben pedig az országos 
bajnokságnak adott otthont 
a város.

Kiemelkedő súlyemelő-ver-
senysorozat volt a Kazincbar-
cikán megrendezett masters- 
világbajnokság 2008-ban, 
valamint a masters-Euró-
pa-bajnokság 2014-ben.

RITMIKUS SPORTGIMNASZTIKA

A fiatal városban hamar követőkre talált egy fiatal 
sportág, a művészi torna, vagy más néven ritmikus 
sportgimnasztika, sőt egy időben Kazincbarcikát a 
ritmikus gimnasztika fellegváraként emlegették. A 
60-as években még a Borsodi Bányász színeiben 
versenyeztek a lányok, s nyertek országos ifjúsá-
gi bajnokságot. Felkészülésüket a sportág hazai 
megteremtője, a válogatott edzője és koreográfu-
sa, Berczik Sára is segítette. A korszak egyik legsi-
keresebb versenyzője Sütő Ágnes volt.

A ritmikus gimnasztika igazi sikertörténete az Új-
városi Általános Iskolához kapcsolódik. Mészáros 
Györgyné tanárnő, edző révén a sportág (kiegé-
szítő) tantervi anyagként is megjelent a magyar 
oktatásban, ő maga pedig a későbbiekben ifjúsági, 
majd felnőtt szövetségi kapitány volt, illetve nem-
zetközi versenybíróként is tevékenykedett. 
Több válogatott kerettag is kikerült az iskolából, 
illetve a szakosztályból: Heiter Krisztina, Priszter 
Andrea, Pintér Judit, Polecskó Emese, valamint a 
legeredményesebb sportoló, Mészáros Judit.

A többszörös magyar 
bajnok Mészáros Judit 
tagja volt az 1979-ben 
vb-kilencedik és 1980-
ban Eb-negyedik he-
lyen végzett kéziszer-
csapatnak, ezt követően 
edző-tanárként segítet-
te, illetve irányítja a bar-
cikai ritmikus gimnaszti-
kásokat.
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KÉZILABDA
Népes és töretlen lelkesedésű szurkolótábor kö-
vette mindig figyelemmel a kézis lányok mérkőzé-
seit. A 60-as évek elején a Vegyipari és a 105-ös 
jelentette a sportág bázisát. A KMTK elnöksége 
1968-ban adott zöld utat a kézilabda-szakosztály 
megalakulásának. A Jávori István, Laczkó Imre, 
Radácsi József, majd a Széplaki házaspár irányí-
totta csapat 1971/72-ben megyei bajnok lett, így 
elnyerte az NB II-es szereplés jogát.

A Kun Béla röplabdacsapata 
(balról: Bóta Enikő, Danada Judit)

A kézilabdacsa-
pat a Széplaki 
házaspárral

RÖPLABDA
1969-ben alakult a KVSE röplab-
daszakosztálya. Már az első két 
szezonban megnyerték a megyei 
felnőttbajnokságot, 1971-ben pe-
dig sikerrel véve az osztályozót, 
felkerült az NB II-be a csapat, 
hogy aztán megszakítás nélkül 
a 80-as évek közepéig tagja le-
gyen a másodosztályú bajnok-
ságnak, majd még magasabb 
osztályba lépjen.

A sportág bázisát elsősorban az 
1970/71-es tanévben megnyíló 
Kun Béla (Árpád Fejedelem Téri) 
Általános Iskola adta. Tanulói kö-
zül Danada Judit utánpótlás-vá-
logatott is volt, míg Bóta Enikő 
hétszeres magyar bajnok, 129-
szer szerepelt a felnőtt váloga-
tottban 1984−95 között. 

A KVSE férfi felnőtt csapata az 
1984/85-ös szezonban jutott a leg-
magasabb osztályba, az NB I-be.

NB II-es bajnokságot nyert 1986-
ban a Kazincbarcikai Sütőipa-
ri Kinizsi női kézilabdacsapat, 
amely hazai mérkőzéseit a Kun 
Béla Általános Iskola udvarán 
játszotta.

BOLDOG SZÜLETÉSNAPOT, KAZINCBARCIKA!
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Zabari János hosszútávfutó

SAKK
1967-ben kapott szakosztályi 
rangot. Az 1989-ben létrejött 
Kazincbarcika Városi Sakk Klub 
a legmagasabb osztályig is el-
jutott.

JÉGKORONG
A Borsodi Vegyi Kombinát és a 
Magyar Jégsport Szövetség első 
ízben 1986-ban rendezte meg az 
Ongrochem Kupa jégkorongtor-
nát, a döntőben az Újpesti Dózsa 
6:4-re győzte le a Ferencvárost.

ATLÉTIKA
Az 1970–1980-as években a KVSE atlétika szakosz-
tályának legsikeresebb szakága a hosszútávfutás, 
illetve az akadályfutás lett. 1975-ben Siető Dániel 
5000 m-es síkfutásban, 1981-ben Szénégető István 
3000 m-es akadályfutásban diadalmaskodott az 
országos bajnokságon, és ez utóbbi évben a Szén-
égető–Orosz József–Fekete Sándor összetételű at-
létacsapat nyerte meg a kis mezei futás országos 
versenyét. Az egyesület által nevelt legsikeresebb 
sportoló kétségkívül Zabari János, aki manapság 
is versenyez, és legjobb eredményeit harmincéves 
kora után érte el (például ő a Bécs–Pozsony–Buda-
pest Szupermaraton legsikeresebb versenyzője is). 

BIRKÓZÁS
Birkózóink is már a várossá alakulás éveitől meg-
mutatták tehetségüket. A KMTK, majd a KVSE szí-
neiben versenyzők egészen az NB I-ig jutottak. A 
birkózószakosztály alapjait letevő Munkácsy Dezső 
olyan kiváló sportolókat készített fel a verseny-
zésre, mint Rónai Kálmán, Kónya Lajos, Görcsös 
József és László, Csepregi György, a Bakos test-
vérek, a Bordás fivérek és még nagyon sok ered-
ményes versenyzőt.

VÍZILABDA
1968 júniusában Kazincbarci-
kán szerepelt a magyar vízi-
labda olimpiai válogatottkeret, 
amely az októberben megren-
dezett olimpián bronz érmet 
szerzett, köztük olyan klasz-
szisokkal, mint Konrád Fe-
renc, Sárosi László és ifj. Szí-
vós István. Ebben az évben 
alakult meg a Kazincbarcikai 
Vegyész vízilabda-szakosztá-
lya is. 1969-ben már az ötö-
dik helyen végeztek az OB II/B 
osztályban, 1970-ben bajnok-
ságot nyertek. 1971-ben az OB 
II-ben is megállták a helyüket, 
biztosították minden újonc 
alapvető célkitűzését, a bent-
maradást.
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A nagy múltú kazincbarcikai városi sportszer-
vezetekben a közelmúltban is számos, országos 
és nemzetközi siker született. Az eredményes 
fiatalok gondoskodnak róla, hogy a régi, „nagy 
öregekhez” méltón továbbvigyék Kazincbarci-

Sportsikerek

LABDARÚGÁS
A KBSC felnőtt csapata a 
2016/17-es idényben az NB III 
Keleti csoportjának bajnoka lett 
és feljutott az NB II-be. A má-
sodosztályban 2017/18-as sze-
zonban sikerült kiharcolnia a 
bennmaradást, és a mostani 
szezonban is a középmezőny-
ben foglal helyet a csapat. 
Az utánpótlás-csapatok közül a 
2016/2017-es szezonban a har-
madosztályban az U 19-es ala-
kulat bronzérmes lett. 

ka jó hírnevét. A hagyományos 
sportágak mellett újak is megje-
lentek – mint például a floorball, 
a futsal, az íjászat, a különbö-
ző küzdősportok, a kosárlabda 
a tenisz vagy akár a triatlon –, 
melyekben szintén remekelnek 
a hazai sportolóink. 

A Kazincbarcikai Pollack Mihály 
Általános Iskola diákjainak sike-
reit látva városunkban rendezték 
meg többek között tavaly a rit-
mikus gimnasztika, valamint idén 
a floorball országos diákolimpi-
ai döntőt. A hagyományos, több 
éve megrendezett és népszerű 
sportversenyek mellett több új 
megmérettetés is felkerült a vá-
ros sportpalettájára.

RITMIKUS GIMNASZTIKA 
A KVSE Ritmikus Gimnasztika Szakosztálya évek 
óta dobogós helyezéseket ér el a Ritmikus Gim-
nasztika Berczik Sára Emlékverseny és diákolim-
piai országos döntőin, valamint szintén éremmel 
térnek haza szinte bármelyik hazai megmérette-
tésről. Ennek köszönhetően tavaly június 7-én Ka-
zincbarcikán rendezték meg a diákolimpiai orszá-
gos döntőt, amelyen szintén kiválóan szerepelt a 
csapat: 3 arany- és egy ezüstérmet szereztek a 
lányok. Az idei megmérettetésen pedig két első, 
és egy második helyezést értek el.

napjainkban
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A sikeres csapat csak az elmúlt 
négy évben több tucat éremmel 
és pontszerző helyezéssel, vala-
mint számos különdíjjal öregbí-
tette Kazincbarcika hírnevét.

Év 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

2016 13 4 5 1 4 1

2017 13 5 2 1 2

2018 7 4 3 4 2 1

2019 2 1

SÚLYEMELÉS
2017
Holló Szilárd: Diákolimpia I. hely, Felnőtt OB II. 
hely, Ifjúsági VB VIII. hely, (nyolc alkalommal ja-
vított országos rekordot).
Féderer Benjamin: Diákolimpia II. hely, U-15 EB 
VII. hely.
Baráth Zsolt: MEFOB I. hely, a verseny legered-
ményesebb versenyzője. ORV II. hely.
Pátrovics Géza, az év legeredményesebb edzője.

2018
Féderer Benjamin: U-15 EB II. hely, Diákolimpia 
I. hely, ORV Csapatban II. hely, U-15 OB I. hely.
Holló Szilárd: Diákolimpia II. hely, Junior VB XI. 
hely, Junior OB I. hely.
Bojti Vilmos: Marcell Spanyol Nemzetközi nagy-
díj CSB I. hely.

2019
Féderer Benjamin: három országos rekord a 
Baczakó Péter-versenyen.
Holló Szilárd: Baczakó Péter verseny I. hely, ME-
FOB I. hely. Bojti Vilmos Marcell: MEFOB I. hely, 
a legeredményesebb induló.

KÉZILABDA
2016-ban 10 utánpótlás-csapat-
ból 10 lett érmes a különböző 
korosztályokban. 

2017/18-as szezonban a KKSE 
NB II Északkeleti csoportjá-
ban szereplő felnőtt együttese 
aranyérmet szerzett. Az ifjúsági 
korosztály ugyanebben az osz-
tályban harmadik, az U-13-as és 
az U-14-es együttes egyaránt 
ezüstérmes lett. A lányoknál az 
b13-as csapat a második helyen 
végzett. A klubnál 250 igazolt já-
tékos közül 198 utánpótláskorú. 
A DVTK-Eger NB I-ben szerep-
lő férfi csapatával kötött együtt-
működési megállapodásnak kö-
szönhetően a legtehetségesebb 
fiatalok az egri utánpótlás-csa-
patokban kaphatnak helyet. 
A diák olimpián az elmúlt idő-
szakban a Szalézi Szent Ferenc 
Gimnázium csapatai rendre a 
döntőben szerepelnek.

VÍZILABDA
Delfin Vízisport Klub Kazincbarcikának jelen-
leg 69 igazolt játékosa van, egy serdülő, vala-
mint két gyermekcsapat a IV. korosztályban. Az 
együttesek az északkelet-magyarországi ligá-
ban szerepelnek és minden évben igyekeznek 
tudásuk legjavát nyújtani. A csapatok heti há-
rom edzéssel próbálják felvenni a versenyt a 
vetélytársaikkal. A különböző korcsoportokban, 
egyre jobb helyezéseket érnek el.
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JÉGKORONG
Jelenleg az utánpótlás csapa-
tokban – U-8, U-10 és U-12 – 54 
fiatal jégkorongozik Kazinc-
barcikán. A legtehetségesebb 
fiatalok a DVTK Jegesmedvék 
csapatával kötött együttmű-
ködési megállapodás értelmé-
ben a piros-fehérek csapatá-
ban szerepelhetnek.

ATLÉTIKA
Évek óta sikeresen szerepelnek a kazincbarcikai 
általános iskolások az atlétikai diákolimpián. A 
Pollack Mihály Általános Iskola Kazinczy Ferenc 
Tag iskolája a legutóbbi három esztendőben szép 
eredményeket ért el. A 2016/17-es tanévben a IV. 
korcsoportos leány ötpróbacsapat a dobogó har-
madik fokára állhatott fel. A 2017/18-as tanévben 
szintén a IV. korcsoportban a 4x100 méteres le-
ány váltó második, a 10x200 méteres vegyesváltó 
harmadik, az ügyességi csapatversenyben a ma-
gasugró fiúk első, míg a lányok második helyezést 
értek el. Egyéniben Tóth Anna 100 méteres síkfu-
tásban bronz-, míg a III. korcsoportban távolugrás-
ban Komlósi Panni aranyérmet szerzett.

mellett a Magyar Kupát is elhódították, az idén 
pedig sikeresen megvédték bajnoki címüket. A vá-
logatottban hat Vegyész RC Kazincbarcika játékos 
szerepelt az EB-selejtezőn: Blázsovics Péter, Du-
dás Tamás, Gebhardt Áron, Juhász Péter, Németh 
Szabolcs és Szabó Dávid. Utóbbi játékos a korábbi 
időszakban 2007 és 2014 között a sportág felleg-
várának számító Olaszországban is játszott. Sor-
rendben Montova, a  Verona, a Sisley és a Trentino 
játékosaként.

BOLDOG SZÜLETÉSNAPOT, KAZINCBARCIKA!

RÖPLABDA
A Vegyész RC Kazincbarcika 
felnőtt csapata a 2000-es évek 
elején a magyar férfi röplabda 
meghatározó együttese volt. 
2008-tól néhány éven keresztül 
szerényebbek voltak az eredmé-
nyek, de ebben az időszakban is 
szerzett a csapat egy bronzér-
met. A csapat ma ismét ott van a 
legjobbak között, ezt bizonyítják 
eredményei. A 2015/16-os idény-
ben bajnoki ezüstérmet szerzett 
a felnőtt gárda. A 2016/17-es 
szezonban a dobogó harmadik 
fokára állhattak fel a kék-sárgák. 
A legnagyobb sikerüket a 
2017/18-as bajnokságban érték 
el a kazincbarcikai férfi röplab-
dázók, hiszen a bajnoki arany 
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DIÁKOLIMPIA 2018
Tavaly május 7-én, az I. Nagy Sportágválasztó Show-n adták át a „Kazincbarcika Vá-
ros Sportjáért” kitüntető díjat, amit a 2016/2017-es tanév országos diákolimpiai pont-
versenyen elért első helyezésért a Kazincbarcikai Pollack Mihály Általános Iskolának 
ítélt a szakmai kuratórium a képviselő-testület javaslatára. A 2017/2018-as tanévben 
az intézmény negyedik helyen végzett az országos listán. 

SAKK
A Kazincbarcikai Városi Sakk 
Club tíz évvel ezelőtt az NB 
I-ben sikeresen szerepelt, 
amelyet 5. helyen zártak. Az 
NBI-ben 2017-ben 8. helyen, 
2018-ban és 2019-ben a 10. 
helyen végeztek. A 2-es csa-
patuk 2019-ben a Megyei II. o. 
CS.B-ban szerepelt tovább. 
A kazincbarcikai klub szervezi 
évek óta a városi-körzeti isko-
lák diákolimpiáját. Feljutásos 
rendszerben Fazekas István 
megnyerte a megyei döntőt, 
majd a országoson 8. helye-
zett lett a 24 fő között. Idén 
18-adszor rendezték meg a 
májusi 1-jei sakkszimultánt 
elsősorban városlakók, is-
kolások részére, valamint 19. 
alkalommal kerül sor a ha-
gyományos, Kovács-Simon 
Emlékversenyre. A Megyei 
Sakkszövetséggel közösen két 
alkalommal rendezték meg a 
Kolorcity Open versenyt. 

BIRKÓZÁS
A KVSE szakosztálya a 2010-es évektől kezdett 
újból erősödni, ami az eredményekben is megmu-
tatkozott: 2012-ben Kónya Lajos veterán világbaj-
nok lett, 2014-ben Lagzi Kovács Bendegúz felnőtt 
országos bajnokságot nyert. A fiatal versenyzők 
szintén szép eredményeket értek el a korosztályos 
országos versenyeken: Kiss Bence ezüst- és há-
romszoros bronz-, Pál-Kutas Levente háromszo-
ros bronz-, Pásztor Martin arany-, Balogh Ferenc 
ezüst-, Kerekes Viktor bronz-, Szeifert Zoé bronz-
érmes, Pál-Kutas Réka országos ötödik helyezett. 
Kiemelendő még a Pollack Mihály Általános Isko-
lával együttműködve több országos diákolimpiai 
csapatérem megszerzése.
KVSE évente 170–210 fős versenyzői létszámok-
kal rendezi a régió legnagyobb birkózó versenyeit 
Munkácsy Dezső, egykori kiváló edző tiszteletére.
A szakosztály szakmai munkáját hosszú évek óta 
Kónya Lajos vezetőedző irányítja, Csepregi György 
és Szőgyör Mihály edzők segítségével, az ügyviteli, 
pályázati munkákat Fodor Pál végzi.



a réGI játszóeszközök lassan a 
feledés homályába merülnek, a 
helyükre renGeteG olyan szuper 
kütyü került, amely már a z Gene-
rácIó fIGyelmét Is felkeltette.

Család-
barát 
város

BOLDOG SZÜLETÉSNAPOT KAZINCBARCIKA!

A JÁTSZÓTEREK BIRODALMA

Az első ilyen csodajátszóte-
ret éppen tíz évvel ezelőtt, egy 
majális alkalmával vehették bir-
tokba a gyerkőcök. Anyu és apu 
szája tátva maradt, néha nem is 
tudták, hogy melyik eszköz mire 
való, ám a kicsik hamar feltalál-

Villám-völgy 
játszótér

Várdombi 
játszótér

ták magukat. Hamarosan még ti-
zenegy hasonlóan klassz játszó-
tér épült, így ettől kezdve a város 
bármely pontjáról maximum tíz 
percnyi sétálással biztosan bele-
futunk egy ilyen varázslatos „bi-
rodalomba”. A mostani általános 
iskolás felsősök voltak azok, akik 
annak idején nevet is adtak az 
új játszótereknek: többek között 
a Villám-völgynek, a Hancurka, 
a Dühöngő zümik játszótérnek 
vagy a Csodaparknak.

BOLDOG SZÜLETÉSNAPOT, KAZINCBARCIKA!
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A LEGMENŐBB INTERAKTÍV JÁTÉKOK A Z GENERÁCIÓNAK

2017-ben megérkezett a térség 
legnagyobb zöld játszóterére, a 
Völgy parkba és az Eötvös térre 
Memo, Sutu, Sona és Toro, a be-
szélő, interaktív okoseszközök. 
Csillognak-villognak, szurkolnak, 
tanítanak. Képesek arra, hogy 

országunkban egyedülálló mó-
don versenyezhessenek holland 
vagy német testvéreikkel a be-
épített internetes csatlakozás se-
gítségével. Játékaik évente több 
alkalommal frissülnek, így mindig 
megújulva várják a kicsiket.

A hatalmas Völgy parki birodalom 
szabadtéri fitneszeszközei egész 
nap mozgásban vannak, szépko-
rúak és fiatal felnőttek is szívesen 
használják őket.

Memo, Sona és 
Sutu a beszélő 
interaktív okos 

eszközök
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FOLYAMATOS FEJLŐDÉS, 
MEGÚJULÁS

Ha valaki a tíz évvel ezelőtti és 
a mai Kazincbarcika városképét 
összehasonlítja, megdöbbentő 
különbségeket lát. Mintha nem 
is ugyanazon a helyen járnánk. 
Felfigyel ránk az ország, elisme-
rően beszélnek Kazincbarcikáról. 
Több mint negyven színes, óri-
ás házfal, köztéri vagány szob-
rok, eredeti és egyedülálló ötle-

BOLDOG SZÜLETÉSNAPOT, KAZINCBARCIKA!

tek, új és megújult épületek, no 
meg vendégszerető lakók, akik 
büszkék városukra. A Kolorcity 
Kazincbarcika brand hordozta 
játékosság, kreativitás és újsze-
rűség az évek alatt beépült a vá-
ros mindennapjaiba.
Idén őszre átalakul a város főte-
re. A változás már most látható, 

Az unikornis szobor az ország egyik 
legszebb körforgalmában

hiszen a régi grundot felváltotta 
a multifunkcionális sportaréna; 
a minden izmot megmozgató fit-
neszeszközök és a legkisebbek-
nek készült mozgáskoordináci-
ót fejlesztő játszótér. A megújult 
tér egyik legragyogóbb „éksze-
re” lesz – az Európában sem min-
dennapi – vízijáték, ami feledhe-
tetlen élményt nyújt majd az itt 
élőknek és az idelátogatóknak is.

Több mint 40 
színes házfal 
díszíti a várost



IZGALMAS ÉLMÉNYEK, 
HAGYOMÁNYÁPOLÁS

A közel harminc éve működő 
Gyermekek Háza – Kézművesház 
szintén egyedülálló az ország-
ban. Az óvodás- és iskoláskorú 
gyermekek nemcsak egy-egy 
rendezvény alkalmával, hanem 

egész évben, bérletes rendszer 
keretében és szünidei táborok-
ban kézműveskedhetnek a vá-
ros egyik legimpozánsabb épü-
letének egy teljes, erre a célra 
kialakított szárnyában, a Mezey 

István Művészeti Központban. 
A népi iparművészek és szakkép-
zett foglalkozásvezetők évente 
legalább ötezer gyermekkel és 
családjukkal találkoznak a tema-
tikus programokon.
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kazIncbarcIkán példaértékű és kIemelkedő a cIVIl szerVezetek jelenléte, ValamInt a 
lakossáGért és a közösséGért tett önzetlen teVékenyséGük. az elmúlt éVtIzedekben 
kazIncbarcIka Város önkormányzata és a helyI cIVIlek között szoros eGyüttműködés 
alakult kI. a Város aktíVan támoGatja ezen szerVezeteket, ahol az önkéntes taGok Időt 
és enerGIát nem sajnálVa dolGoznak kolorcIty toVábbfejlődésén.

Színes város, 
színes közösség

BOLDOG SZÜLETÉSNAPOT, KAZINCBARCIKA!

Ezek a kulcsfontosságú társadalmi szervezetek, 
alulról építkezve, önkéntes alapon, a város lakóit 
igazi közösséggé formálva teremtenek értékeket. 
A KolorKözösség tagjai által indított kezdeménye-
zések pezsgő színt visznek a város életébe, hoz-
zájárulva egy család- és gyermekbarát jövőkép 
kialakításához, a város megújulásához.

A helyi közösségek, generációk, 
vállalkozások egymással együtt-
működnek, változatos módon, 
újszerű, kreatív tevékenységeket 
folytatnak, ami a közterek, épüle-
tek megújulásában is kifejeződik. 
A „Színes város” szlogennel 2011-
ben útjára indított Kolorcity-kon-
cepció eredményeként már több 
mint 40 épület homlokzatának 
kreatív festése valósult meg; szá-
mos új szobor, street art alkotás 
készült el, illetve az évente meg-
rendezésre kerülő Kolorfeszti-
vál mellett sport- és szabadidős 
események is színesítik a város 
mindennapjait.

Legyen szó nyugdíjasokról vagy 
kisgyermekes családokról, szin-
te minden hétre jut valami olyan 
rendezvény, esemény, amelyen 
mindenki belevetheti magát 
a színes város forgatagába. A 
szépkorúaknak rendezett, isme-
retterjesztő jellegű Szenior Sza-
badegyem, a Fitt Barcika prog-
ram, egy  hazai mérkőzés, mind 
egy-egy színfolt városunk közös-
ségi rendezvényeinek palettáján.

Az összefogás eredményeként számos Guiness-re-
kord is született: többek között 2009-ben a kö-
zel 12000 db hímestojással díszített Tojásfa-Élet-
fa; 2014-ben a legnagyobb, subázási technikával 
készített kézműves szőnyeg; a leghosszabb kö-
tött sál, vagy 2016-ban a legtöbb, összegyűjtött 
műanyag kupak felhasználásával létrehozott műal-
kotás. A 4. Kolorfesztiválon a leghosszabb, sü-
tés nélkül készített, rúdszerű édesség hossza 1018 
méter lett, az egyszerre, egy helyen, kekszalapú 
édességet készítők hazai tömegszerűségi rekord-
ját pedig 320 résztvevővel szintén a város tartja.



PEZSGŐ TÁRSADALMI ÉLET
a Városban működő számos cIVIl 
szerVezet VIsz IGazI színt kazInc-
barcIka kulturálIs életébe, amely 
alapjaIban határozza meG a 
helyIek VIszonyát a Városhoz

Legyen szó akár az Idővár Nyug-
díjas Kulturális Klubról, a Város-
szépítő Egyesületéről, a daga-
natos betegségek túlélőit segítő 
kazincbarcikai Teljes Életért Egye-
sületről, akár az Újkazinci Bará-
ti Körről vagy a Felsőbarcikáért 
Alapítványról, esetleg a Vajányi 
Lajos Bajtársi Egyesületről, fel-
sorolni mindet lehetetlen lenne.

Ezek az alulról szerveződő tár-
sadalmi szervezetek mind-mind 
egy-egy színt jelentenek azon 
a rendkívül sokszínű palettán, 
amely méltóvá teszi a színes vá-
rost arra, hogy Kolorcitynek ne-
vezhessék országszerte.

A város vezetése az elmúlt há-
rom évben ezekkel a társadal-
mi kezdeményezésekkel és helyi 
vállalkozásokkal karöltve létre-
hozta a Helyi Akciócsoportot, 
melynek feladata, hogy európai 
uniós és közösségi forrásokból 
olyan kisebb léptékű projekte-
ket valósítsanak meg, amelyek 
tovább színesítik a várost. Illet-
ve hozzájárulnak a település civil 
szervezetei, a vállalkozó szféra 
és az önkormányzat intézményei 

közötti együttműködést elősegí-
tő projektek megvalósításához.

A közösségi fejlesztések révén 
jelentős forrás áll rendelkezésre 
a CLLD-program keretein belül 
is, olyan projektek megvalósítá-
sára, melynek célja, hogy váro-
sunk társadalmi és kulturális éle-
te a lehető legszínesebb legyen.

Az önkormányzat évről évre to-
vábbi pályázati forrást bizto-
sít a város civil egyesületeinek 
működését támogatva hozzá-
járul ahhoz, hogy ezen társadal-
mi törekvések a lehető legszé-
lesebb rétegekhez juthassanak 
el, és minden városlakó bekap-
csolódhasson a város közösségi 
életébe.

A társadalmi 
összefogás-
sal született, 
műanyag 
kupakokból 
készült 
műalkotás
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JÓ GYAKORLAT VÁROS
A közösség erőfeszítéseit el-
ismerte az Európai Unió is, az 
UNIÓ integrált városfejlesztési 
programjának szakemberei UR-
BACT Díjjal „Jó Gyakorlat Város” 
jutalmazták Kazincbarcikát. A ní-
vós díjat azok a kezdeményezé-
sek és szervezetek kapják, ame-
lyek egy adott területen olyan 
közösségi megoldásokkal állnak 
elő, amelyek más települések és 
szervezetek számára mintaként 
állítható gyakorlatot dolgoznak 
ki és valósítanak meg.

Kazincbarcika jó gyakorlata a ge-
nerációk közötti együttműködé-
sen alapul: az Idővár Nyugdíjas 
Kulturális Klub által a város egyik 
szegregált, herbolyai részén élő, 
hátrányos helyzetű gyerekek-
nek szervezett foglalkozások-
ból bontakozott ki. Az önkéntes 
alapú foglalkozások annyira si-
keresek voltak, hogy azokat heti 
rendszerességgel folytatták a 
KSzSzK Család- és Gyermekjóléti 
Szolgálatának szervezésében. A 

Az URBACT Díj

már több éve zajló programban 
évente átlagosan 25–30 fiatal 
vesz részt, amelynek jóvoltából 
fejlődött a gyermekek kommu-
nikációs készsége, erősödött 
az önbizalmuk és a tanulmányi 
eredményeikben is javulás figyel-
hető meg. Az Idővár klub emel-
lett fogyatékosoknak is szervez 
programokat, helytörténeti is-
meretterjesztő munkát folytat, 
történelmi versenyeket rendez 
diákoknak. Három évvel ezelőtt 
úgynevezett érték-transzfer 
programot indítottak a fiatalokat 
érdeklő témakörökben (például 
partnerválasztás, ünnepek, ön-
kéntesség) a Szikra Alapítvány-
nyal együttműködve. 
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VIRÁGZÓ BARCIKA
Kazincbarcikán – 65 évvel ez-
előtti alapítása óta – különösen 
nagy figyelmet szentelnek a vá-
rostervezés során a zöld felüle-
tek telepítésére.

A természetközeli városkép ki-
alakítása mindig is prioritás volt 
városunkban, nincs ez másként 
a város születésnapja alkalmá-
ból sem. A „65000 növényt a 
65 éves városba” akció célja az, 
hogy minél színpompásabb és 
virágokban gazdag környezet-
ben ünnepelhessék a városla-
kók a település alapításának év-
fordulóját. A Virágos Város díj elismeré-

sen túl, 2016-ban Kazincbarcika 
megkapta a regionális kategória 
különdíját, az Arany Rózsa díjat, 
valamint 2018-ban az Év Városa 
különdíjat is. Azért, hogy a kö-
vetkező generáció is egy élhe-
tő, zöld várost kaphasson örö-
kül, a Barcika Park Nonprofit 
Kft. évről évre több ezer fát, 
növényt és virágot ültet közte-
rületeinken. Kazincbarcika Vá-
ros Önkormányzata és a Város-
szépítő Egyesület minden évben 
versenyt hirdet „Tiszta, virágos 
mozgalom” címmel a legszebb 
virágos erkélyek, lépcsőházak, 
családi házak, intézmények és 
üzlettulajdonosok számára.

A hagyományok eredménye-
képpen Kazincbarcika nagy si-
kereket arat a Virágos Magyar-
ország mozgalom immár 25 éves 
múltra visszatekintő pályázatán, 
a Virágos Város versenyen is. 
A díj kiírása óta eltelt 25 évben 
Kazincbarcika két alkalommal is 
megnyerte a legrangosabbnak 
számító Virágos Város kategóri-
át, 2010-ben és 2013-ban is győ-
zedelmeskedni tudott.



24

Sport fejlesztési 
beruházások

Jégcsarnok
Téli-nyári 

fedett 
jégpálya 
lelátóval

A vízi komp-
lexum és a 
jégcsarnok 
előtti tér  
színes utca-
bútorokkal

BOLDOG SZÜLETÉSNAPOT, KAZINCBARCIKA!

Vízi komplexum
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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

Jégcsarnok
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MEGVALÓSULT VÁROSI SPORTFEJLESZTÉSEK
Teniszcentrum
Négy darab 
kültéri teniszpálya

Labdarúgó edzőakadémia

Kazincbarcikai 
Sportközpont 
Tornacsarnok
külső-és belső 

rekonstrukciója

Don Bosco Sportközpont

Kazinczy Ferenc Tornacsarnok

BOLDOG SZÜLETÉSNAPOT, KAZINCBARCIKA!

Súlyemelő- 
és birkózócsarnok
a Kazinczy Ferenc 
Tornacsarnok mellett



Multisport pályák 
az óvodákban

Mobil jégpálya

Több mint 10 km-es belvárosi 
kerékpárút-hálózat

27

Regionális 
Röplabda-

központ 
a Pollack Mihály 
Általános Iskola 

udvarán
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BARCYCLE – Kazincbarcikai 
Hegyikerékpáros és 

Szabadidő Sportegyesület

Kazincbarcikai Kézilabda Sportegyesület

Barcikai Tenisz Club

Delfin Vízisport Klub

Kazincbarcikai Íjász Egyesület

Kazincbarcika Városi Sakk Klub

a kazIncbarcIkán több mInt húsz sportáG közül 
VáloGathatsz. találd meG az IGazIt, próbáld kI és 
csatlakozz! 
léGy eGy szuper csapat taGja, a jöVő bajnoka!

Kazincbarcika Városi Sportegyesület

Kazincbarcikai Ördögök

Légy Te is bajnok!

Sportélet Egyesület

BOLDOG SZÜLETÉSNAPOT, KAZINCBARCIKA!
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Kazincbarcikai Vegyész Teke Sportegyesület

Military Sport Klub

Kazincbarcikai Judo 
Sportegyesület

Mushin Karate 
Sportegyesület

Kazincbarcikai 
Sport Club (KBSC)

Kazincbarcikai Természetbarát Egyesület

Küzdő Sportegyesület

Modellmix Kazincbarcikai Modellező Egyesület

Perem Sziklamászó 
Egyesület



BOLDOG SZÜLETÉSNAPOT, KAZINCBARCIKA!

Shotokan Karate Egyesület

Sláger Kazincbarcika 
Kosárlabda Sportegyesület

Team3K - Kerékpár Klub Kazincbarcika

Trikolor Triatlon Sportklub

Vegyész Röplabda Club 
Kazincbarcika (VRCK)

Elérhetőségek: 
www.barcikaart.hu/sport/
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FITT BARCIKA

OVI-SPORT 
program
Idén minden kazincbarcikai 
óvoda rendelkezni fog multi-
funkcionális ovi-sportpályával, 
mely lehetőséget ad a gyerme-
keknek a szabadtéri mozgásra, 
ezzel együtt a különböző 
csapatjátékok megismerésére, 
a tartós vagy részleges moz-
gássérültek rehabilitációjára.

Kazincbarcika Város Önkor-
mányzatának támogatásával, 
a pályák megépítésével párhu-
zamosan egy olyan komplex 
sportpedagógiai program 
valósult meg, amely heti 
rendszerességgel biztosítja a 
gyermekek testi fejlődését és a 
mindennapos általános testne-
velésre való felkészülését.

A program a fiatalok sport-
szeretetét, mozgáskultúrájuk 
fejlesztését célozza, egyúttal 
biztosítja az ehhez szükséges 
sportszakmai és tárgyi feltéte-
leket a szakképzett óvodai fej-
lesztőpedagógusok és sportági 
szakedzők közreműködésével.

FITT BARCIKA program
A Kazincbarcika Város Önkor-
mányzatának támogatásából 
megvalósuló egész éves, ingye-
nes sportprogram elsődleges 
célja, hogy motiválja Kazincbar-
cika és a környék lakosságát a 
mozgásra, mely nemcsak kiváló 
közösségépítő program, de 
az egészségmegőrzés egyik 
alapvető eszköze is. 

A Fitt Barcika elnevezésű 
program kéthavonta változó 
órarendje több korosztálynak: 
kismamáknak, babáknak, 40 
vagy 50 felettieknek, fiatal fel-
nőtteknek vagy éppen speciális 
mozgásformát igénylő, esetleg 
egészségügyi problémákkal 
szenvedőknek kínál életkoruk-
nak és állapotuknak megfelelő 

sportolási lehetőséget. A tele-
pülésen rendkívül sikeres sport-
élet folyik, ezért az órarend 
összeállítása során lehetőséget 
biztosítanak a gyerekeknek és 
fiataloknak arra, hogy minél 
több sportágat megismerjenek, 
elősegítve az utánpótlásbázis 
növekedését is.
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IMPRESSZUM

BOLDOG SZÜLETÉSNAPOT, KAZINCBARCIKA!   A KOLORHÉT ÜNNEPI 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: MIPRODUKT REKLÁM- ÉS NYOMDAIPARI SZOLGÁLTATÓ KFT. 3526 MISKOLC, BLASKOVICS U. 22.

MEGJELENIK: 15 000 PÉLDÁNYBAN, 2019. MÁJUS 24-ÉN.

Május 25. III. Fitness Day

Május 26. Városi Gyermeknap

Május 29. Kihívás napja

Június 14.  Tour de Hongrie Kazincbarcika

A U G U S ZT U S  1– 2 0 .  K O L O R F E S ZT I VÁ L  7.0

Augusztus 4. Kolorfutás

Augusztus 10. Tuningautó Kiállítás

Augusztus 29. Országos Bányásznap

Szeptember 2–17. Holdraszállás – interaktív kiállítás

Szeptember 16–22. Európai Mobilitási Hét

Szeptember 21. Győztesek Napja – 30 éves a Magyar Speciális Olimpia

Szeptember 27–28. Színes Ősz – szüreti felvonulás és fesztivál

Október 1–31. Idősek hónapja

Október 2. Kovács Kati-koncert

Október 5–6. Spartan Race Kazincbarcika

December 2–7. Adventi mesevilág

December 13. Egressy 50. - Magyar Állami Népi Együttes

December 15. Takács Nikolas adventi koncertje

KIEMELT  RENDEZVÉNYEK  2019-BEN
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