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Kazincbarcika nem kapott kormányzati támogatást az elszabadult energiaárak mérséklésére, 
ellenben az ország több települése pozitív elbírásában részesült: például Debrecennek 3 milliárd 
Ft-ot ítéltek oda. Nem városunk az egyetlen, amely egyelőre semmit sem kapott. Így járt többek 
között Hódmezővásárhely, néhány fővárosi kerület, valamint Tiszaújváros is. 

KIMARADT  
A KORMÁNYZATI  

REZSITÁMOGATÁSBÓL  
KAZINCBARCIKA

Az előzmények 

A távhőárak elszabadulása intézményi szinten tavaly októ-
ber 1-jén kezdődött. A lakosság energiaárai nem változtak, 
ott maradt a rezsicsökkentett ár, ám a Magyar Közlönyben 
megjelent új tarifa szerint 2022 utolsó negyedévében az 
intézményeknek 18-szorosára emelkedett a hődíja Kazinc-
barcikán és az ország többi településén is.

Az ősz elején Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető 
miniszter arra kérte az önkormányzatokat, hogy faragják 
le kiadásaikat, és mutassanak be egy takarékossági tervet 
arról, milyen lépésekkel csökkentik költségeiket. 

A kazincbarcikai városvezetés ekkor úgy döntött, hogy a 
kigazdálkodhatatlan árak miatt saját maga öncsonkításá-
ba kezd, és több intézményt bezárt a városban. Lakat ke-
rült többek között az uszoda, az Egressy Béni Művelődési 
Központ, a holding irodaépülete és a Polgármesteri Hiva-
tal ajtajára is. A bezárt hideg irodaépületekből a dolgozók 
önkormányzati lakásokba költöztek, ahol lakossági tarifát 
kell fizetni a távfűtésért.

Kazincbarcika kimaradt a támogatásból

Január első napjaiban jelent meg azon 10 ezer főnél 
nagyobb lakosú települések listája, amelyek rendkívüli 

támogatást kapnak a kormánytól az elszállt energiaárak 
miatt. A rendelet indoklása szerint a támogatási összegek 
odaítélésénél az önkormányzatok egy lakosra jutó iparűzési 
adóerő-képességét és az energiatakarékossági tervüket is 
figyelembe vették. A lista ugyanakkor ennek ellentmond, 
hiszen sem lélekszámmal, sem pedig GDP-arányossággal 
nem magyarázhatóak az összegszerű eltérések.

A Magyar Önkormányzatok Szövetségének elnöke szerint 
a rendeleti úton megváltoztatott költségvetés lényegében 
144 milliárd forintot hagyott jóvá a rendkívüli támogatásra. 
44 milliárdon a 10 ezer fölötti, 100 milliárdon a 10 ezer 
alatti települések osztozhatnak.

A pénzt normatív alapon osztják szét, amiben –  
a kormány képviselőinek nyilatkozatai alapján – adóerő- 
képességi, de szubjektív szempontok is szerepet játsza-
nak – tette hozzá Gémesi György. Az utóbbit az elnök túl 
szembetűnőnek érzi, hiszen például a teljes összeg majd’ 
10 százalékát (3,2 milliárdot) Debrecen városa kapja.

Szitka Péter, Kazincbarcika polgármestere teljesen meg-
döbbent, amikor a kihirdetés után nem találta városunk 
nevét a támogatási listán. A baj azért nagy, mert itt gáz-
alapú erőmű üzemel, és körzetközpontként több fontos 
intézmény ellátását is biztosítani kell. 
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Csökkent az államilag meghatározott tarifa, de még mindig 
kifizethetetlen

Január 1-jétől a gáz- és távhőárak kedvezőbb irányba változtak Kazincbarci-
kán. Ettől az évtől „csak” 9-szeres hődíjat kell fizetni a távfűtésért, ami ugyan 
fele a korábbinak, de így is sokszorosa az október előtti áraknak, és továbbra 
is kigazdálkodhatatlan.

„Lehet gondolni, hogy a 18-szoros árhoz képest a 9-szeres drágulás 
nem olyan sok, de városunk számára ez is egy kifizethetetlen kategória.”

— kezdte összegzését Szitka Péter polgármester, miután kiderült, hogy  
Kazincbarcika sajnos több településsel egyetemben nem került a támogatottak 
körébe. Hasonló helyzetbe került például Hódmezővásárhely, Tiszaújváros és 
néhány budapesti kerület is. 

„Az árrobbanást követően mi voltunk az elsők, akik jelentkeztünk a 
kormányzatnál, hogy az általuk ígért támogatás kapcsán a tárgyalá-
sok elinduljanak. Balla György miniszteri biztossal meg is osztottuk a 
kért információkat. A személyes megbeszélésen városunkat dr. Kovács 
László, a Barcika Szolg Kft. ügyvezetője, Halász Béla, a Városüzemel-
tetési és Rendészeti Osztály vezetője, valamint jó magam képviseltem. 
A Budapesten zajló tárgyaláson minden tényszerű adatot rendelke-
zésre bocsátottunk, valamint azokat a számításokat és kalkulációkat 
is, amelyek az elkövetkezendő időszakban a városunkat terhelik. Ezen 
kívül hosszas beszélgetést folytattunk arról a stratégiáról, amelyet or-
szágosan is egyedülállóan hozott meg Kazincbarcika a takarékossági 
intézkedések részeként.”

— foglalta össze a megbeszélések tényszerű tartalmát Szitka Péter, Kazinc
barcika polgármestere.

„Az, hogy a kormány — véleményem szerint — politikai ala-
pon hozza lehetetlen helyzetbe Kazincbarcikát, megenged-
hetetlen. Látva, hogy Debrecen például több mint 3 milliárd 
Ft támogatást kapott, városunk pedig semmit, jól mutatja, 
hogy nem a takarékoskodás vagy a meghozott intézkedé-
sek, hanem a politikai hovatartozás döntötte el, hogy kik 
kaptak támogatást.”

Tóthné Erzsike

„Nem számítottam arra, hogy Kazincbarcikát támogatni 
fogja a kormány. Pedig mi városlakók is látjuk, hogy Szitka 
Péter polgármester mindent megtett azért, hogy csökkentse 
a kiadásokat. Országosan sem hallottam sehol, hogy vala-
hol bezárták volna például a Polgármesteri Hivatalt, vagy a 
város vezetője egy lakásból irányítja hónapokon keresztül  
a várost, hogy spórolni tudjon. Mi ez, ha nem egy értékelendő 
példamutatás az ország vezetői felé?”

Horváth Szabolcs

„A választókerületemben a városok közül a kormányzat je-
lenlegi döntése alapján egyedül Kazincbarcika nem kapott 
rezsitámogatást annak ellenére, hogy folyamatosan részt 
vett a kormányzati egyeztetéseken. Bízom benne, hogy segít-
ségemmel a következő körben Kazincbarcika is részesül 
kiegészítő támogatásban.”  

— így reagált a hírre a Kolorhétnek  
Demeter Zoltán országgyűlési képviselő.

Az adatszolgáltatás 100%-os volt Kazincbarcikán

Bár a város több körben és több alkalommal is benyújtott minden információt 
a minisztérium felé, amelyek a támogatáshoz szükségesek voltak, mégis döb-
benettel vette tudomásul a városvezetés a bejelentést, miszerint Kazincbarcika 
nem kapott támogatást. 

Szitka Péter ennek kapcsán azt hangsúlyozta: mostantól a térség országgyűlési 
képviselőjének a feladata, hogy megfelelő lobbitevékenység mellett képviselje 
saját körzetét. 

Magasabb szintű közbenjárásra van szükség

Miután kiderült, hogy „egy huncut vasat sem kap” Kazincbarcika, a polgármes-
ter felhívta Demeter Zoltánt, a térség fideszes országgyűlési képviselőjét. Szitka 
Péter szerint a képviselőnek is komoly presztízsveszteség, hogy a választókerület 
központja kimaradt a támogatásból.

„Demeter Zoltán országgyűlési képviselőt tájékoztattam, hogy váro-
sunk nem kapott támogatást. A hír a térség országgyűlési képviselőjét 
is meglepte, így ígéretet tett arra, hogy valamilyen formában segítséget 
nyújt, és képviselni fogja választókörzetének központját a megfelelő 
szerveknél. Ezt azért is várjuk nagyon, mert minden kötelezettséget 
teljesítettünk, és saját magunk öncsonkítása árán takarékoskodtunk 
a távhővel akkor, amikor több intézményünk épületét is bezártuk.”

— közölte Szitka Péter. A polgármester úgy véli: most már országgyűlési képvise
lői szintű egyeztetés szükséges ahhoz, a választókörzet központja kompenzációt 
kaphasson a drasztikusan megemelkedett távhődíjak miatt. 

„Én azt gondolom, hogy az ügy fontosságára való tekintettel azt nem 
teheti meg egy országgyűlési képviselő, hogy ilyen jellegű problémával 
ne foglalkozzon az elkövetkezendő időszakban. A presztízsveszteség 
mellett most az ő vállát nyomja az a teher, hogy milyen formában tudja 
majd érvényesíteni saját körzetének igényeit.”

— fogalmazott Kazincbarcika polgármestere.

Amennyiben nem sikerül támogatáshoz jutnia Kazincbarcikának, a város rend-
kívül nehéz helyzetbe kerül. Még az új, csökkentett távhőár is akkora terhet ró a 
költségvetésre, amely kigazdálkodhatatlan és kifizethetetlen. Ahogyan Kazinc-
barcika polgármestere fogalmazott: stratégiai közös gondolkodásra van szükség 
ahhoz, hogy városunkon túl az ország minden települése és térsége kilábaljon az 
energiaárak elszabadulása okozta válságból. Ehhez pedig az adott országgyűlési 
képviselők, valamint a kormány segítsége is elengedhetetlen.
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Egyhangú szavazással döntött arról Kazincbarcika 
Város Önkormányzatának képviselő-testülete, hogy 
az itt élők vagy ide költözők — bizonyos feltételek 
megléte mellett — akár háromszoros támogatást is 
igénybe vehetnek a korábbihoz képest, amennyiben 
lakást építenek vagy vásárolnak a településen. 

Kazincbarcikán 6 éve működik ez a támogatási mód, 
ám az idő előrehaladtával szükségessé vált a felül-
vizsgálata. Eddig ennek összege 1 millió Ft volt, az 
elfogadott új rendelet értelmében viszont nem egy-
ségesen, hanem ingatlantípusonként került megha-
tározásra az összeg.

A lakásvásárlási és házépítési támogatás egy 
hosszú évekre visszanyúló támogatási forma 
Kazincbarcikán. Többször módosította már ezt 
a mindenkori képviselő-testület, most azért, 
hogy a támogatás alapját képező összegha-
tárok emelkedjenek, mivel az ingatlanárak 
Kazincbarcikán meglehetősen nagy mérték-
ben nőttek. Így azt eredményeztük, hogy egy 
lakóház építésénél vagy vásárlásánál 3 millió 
forintos támogatást nyújt az önkormányzat, 
míg egy lakásvásárlásnál 2 millió forintos tá-
mogatást ad annak, aki igénylőként megfelel 
a feltételeknek.

— fogalmazott Klimon István, Kazincbarcika alpol
gármestere.

A városvezető azt is hozzátette, hogy az önkormány-
zat abban bízik, hogy a korábbi 1 millió forint után a 
3 millió forint nagy segítség lehet annak, aki például 
házat szeretne vásárolni Kazincbarcikán.

Jelentősen emelkedett  
a támogatás mértéke

 ● Lakás vásárlása esetén legfeljebb 2 millió Ft

 ● Lakóház vásárlása esetén legfeljebb 3 millió Ft

 ● Lakóház építése esetén legfeljebb 3 millió Ft

 ● Önálló ingatlanként kialakított lakás létrejöttét 
eredményező épületbővítés esetén legfeljebb 3 
millió Ft adható

Változtak a támogatás jövedelmi  
feltételei 

Az egy főre jutó havi nettó jövedelemnek (az együtt 
költöző családtagok jövedelmét is figyelembe véve) 

HÍREK

el kell érnie legalább a 85 ezer forintot, de a 300 
ezer forintot nem haladhatja meg. 

Benyújtási határidők

Az önkormányzati tulajdonú lakótelek megvásárlá-
sához a kérelmeket folyamatosan lehet benyújtani.  
Ám lakásépítésre és -vásárlásra a kérelmeket évente 
4 alkalommal fogadja be a Barcika Szolg Kft.

 ● Február 28-ig

 ● Május 31-ig

 ● Augusztus 15-ig

 ● November 30-ig

A támogatás feltételeiről ügyfélfogadási időben a 
Barcika Szolg Kft.-nél lehet érdeklődni telefonon 
vagy személyesen, az igény pedig az erre a célra 
rendszeresített űrlapon nyújtható be.

Kazincbarcika Város Önkormányzata  
jelentős mértékben megemelte a 2016 
óta működő lakásépítési és -vásárlási 
támogatást. Erről decemberben döntött 
a képviselő-testület. A módosított rende-
let az elmúlt időszak változásait próbálta  
lekövetni, egyértelműen pozitív irányban.

HÁROMSZOROSÁRA EMELKEDETT  
A LAKÁSÉPÍTÉSI ÉS -VÁSÁRLÁSI  
TÁMOGATÁS KAZINCBARCIKÁN
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VÁLTOZOTT A HELYI 
ADÓK MÉRTÉKE  
KAZINCBARCIKÁN
Az elmúlt két évben az Kazincbarcikai Ön-
kormányzat nem emelte a helyi adókat.  
A Kormány — ígérete ellenére — nem nyújtott 
kárpótlást. Kazincbarcika Város Önkormányza-
ta január 1-jétől a lakosság részére a törvény 
által maximálisan kiszabható mértéktől jóval 
alacsonyabb összegben emelte az építmény- 
és kommunális adót, vagyis összességében 
elmondható, hogy havi szinten pár száz forintos 
drágulásról van szó.

Más településekhez hasonlóan Kazincbarcika bevéte-
leinek egy része a helyi adókból folyik be. A város sok 
esetben állami támogatás nélkül működteti az egész-
ségügyi alapellátást, a szociális ellátást, a bölcsődei 
és óvodai nevelést, a közterületek fenntartását, ta-
karítását, karbantartását, a téli síktalanítást, de eb-
ből finanszírozza a helyi közügyeket, a kulturális- és 

REZSITÁMOGATÁS  
A KAZINCBARCIKAIAKNAK
Az országban az elsők között Kazincbarcikán született döntés arról, 
hogy az itt élők villanyár-, gázár- és tűzifavásárlási támogatást vehet-
nek igénybe. A képviselő-testület döntése értelmében áprilisig igé-
nyelhető az összeg.

Kazincbarcika Város Önkormányzata jelentős mértékben támogatja az itt élőket 
a jelenlegi nehéz anyagi helyzetben. A megnövekedett rezsiköltségek minden 
család számára jelentős terhet rónak, ennek enyhítésére született meg a dön-
tés, amit néhány feltétel megléte mellett bárki igénybe vehet Kazincbarcikán.

A feltételekről

 ● Tulajdonviszonyok megállapítása
A támogatást a lakás tulajdonosa, haszonélvezője, önkormányzati vagy álla-
mi bérlakásban élő kérvényezheti. A tulajdonviszonyok megállapításához egy 
tulajdoni lapra van szükség, amelyen a kérvényezőnek tulajdonosként vagy 
haszonélvezőként kell szerepelnie.

 ● Jövedelemviszonyok megállapítása
A kérvényező háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladhatja 
meg a 140.000 Ft-ot, egyedül élő esetén a 160.000 Ft-ot. Ezt a kérvényező-
nek bérjegyzékkel, nyugdíjas szelvénnyel, bankszámlakivonattal vagy postai 
bizonylattal kell igazolnia. Családok esetében a gyermekek részére iskolalá-
togatási igazolás megléte szükséges.

 ● Villamosenergia-, gáz- és tűzifaszámla
A villamosenergia-, gáz- és tűzifaszámlának az igénylő nevére kell szólnia. 
Ez utóbbinál a kérelem utófinanszírozású, vagyis először meg kell vásárolni 
a fát, és az önkormányzat a meglévő számla bemutatása esetén fizeti ki a 
kérelmező részére a maximum 120.000 Ft-ot.

 ● Kombinálható támogatás
A villamosenergiadíj-támogatást a földgázdíj-támogatással lehet kombinál-
ni, valamint a villamosenergiadíj-támogatást a tűzifavásárlás-támogatással.

sporttevékenységet, a programok megvalósulását, a 
civil szervezeteket, és a helyi közösségi élet támoga-
tása kapcsán felmerülő költségeket.

„Bár Kazincbarcika városa a BorsodChem-
től jelentős iparűzési adóra tesz szert, de a 
Kormány ennek számottevő részét elvonja.  
Ez 2022-ben 1,3 milliárd Ft volt, 2023-ban pedig 
már várhatóan 2,4 milliárd Ft lesz.”

— közölte Klimon István. Kazincbarcika alpolgármes
tere azt is hangsúlyozta, hogy Kazincbarcika Város 
Önkormányzata — a Kormány korábbi javaslata el
lenére — nem kíván bevezetni új adónemet, így nem 
lesz kéményadó, kútadó vagy kerítésadó. Maradnak 
a megszokott tételek, amelyek a kazincbarcikai vá
roslakókat érintik.

Építményadó

A képviselő-testület által elfogadott döntés értel-
mében a lakóházak után Kazincbarcikán továbbra 
sem kell adót fizetni! A magánszemélyek egyéb in-
gatlanjaikra méret szerint, sávosan meghatározott 
adót fizetnek. Az építményadó (Pénzügyminisztérium 
által törvényben meghatározott) maximumát csak a 

hitelintézeteknek, a dohányboltoknak, a nagyobb 
étteremláncokat üzemeltető hálózatban működő ét-
terem-szolgáltatóknak kell megfizetniük.

Magánszemélyek esetében az építményadó legin-
kább a garázstulajdonosokat érinti. Számukra havi 
szinten 278 Ft többletterhet jelent az átlagos méretű, 
20 m2-es garázsuk fenntartása, figyelembe véve a 
részükre érvényesíthető 14%-os adókedvezményt.

Kommunális adó

Kazincbarcikán a lakosságnak nem kell a kom-
munális adó maximumát fizetnie. A legnagyobb 
alapterületű lakásokban élők is mindössze párszáz 
forintos emelkedéssel számolhatnak, míg a sávos 
kialakítás miatt az átlagos méretű ingatlanok lakói-
nak havonta csupán 250 Ft-tal kell többet fizetniük. 
Kazincbarcikán ez utóbbi körbe tartozik a lakások 
körülbelül 50%-a.

A kisnyugdíjasok továbbra is kedvezményben ré-
szesülnek majd, más szociálisan rászorulók eseté-
ben pedig egyedi átütemezés vagy méltányosság 
gyakorolható.

 ● A támogatás megállapítása
Villamosenergiadíj- és gázártámogatás akkor adható, ha a kérvényező ver-
senypiaci áron vásárolta az áramot vagy a gázt legalább 1 hónapban. Aki még 
januárban beadja igényét, az már ettől a hónaptól jogosult a támogatásra. Aki 
csak később, az elveszti az előző hónapokra is kérhető támogatási összeget.

 ● A támogatás mértéke
 ● A villamosenergiadíj-támogatás mértéke havonta maximum 5.000 Ft.  
Aki még decemberben beadta kérelmét, az maximum 25.000 Ft támo-
gatást kaphat a téli szezonban.

 ● A földgázdíj-támogatás mértéke havonta maximum 15.000 Ft. Aki de-
cemberben beadta kérelmét, akár 75.000 Ft támogatást is kaphat a 
fűtési szezonra.

 ● Tűzifavásárlásra utólagos finanszírozással, maximum két alkalommal, 
összesen 120.000 Ft támogatás igényelhető.

 ● A gáz és az áram esetén fontos kritérium, hogy kizárólag a versenypiaci 
ár költségéhez járul hozzá az önkormányzat. Ha az nem éri el a támo-
gatás maximum összegét, akkor az csak a versenypiaci ár mértékéig 
adható.

 ● Ügyintézés
A támogatási igény személyesen nyújtható be a Kazincbarcikai Polgármesteri 
Hivatal Hatósági Osztályának Szociális csoportjánál, a Fő tér 36. szám alatt. 
A kérvényezőnek a tulajdonviszonyokat és a jövedelmi helyzetet igazoló pa-
pírokat kell bemutatnia, továbbá azt az energiafogyasztásról szóló számlát, 
amire a támogatást kéri.

 ● Ügyfélfogadási idő
Hétfő: 07:30 — 12:00
Csütörtök: 08:00 — 12:00
Érdemes a személyes ügyintézés előtt telefonon tájékoztatást kérni, az ügyfél-
szolgálat munkatársai készséggel állnak a kazincbarcikaiak rendelkezésére a 
06-48/514-767 vagy a 06-48/514-746-os telefonszámokon.
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HAMAROSAN TELJESEN  
ELKÉSZÜL A FUTÓKÖR
Kora tavaszra befejeződik a futókör építése a Csónakázó-tónál.  
A beruházás tavaly kezdődött Kazincbarcika egyik legszebb termé-
szetközeli részén, amely még elérhető közelségben van a központhoz, 
mégis kicsit távolabb a hatalmas forgalomtól. 

A város 2021-ben pályázott az Aktív Magyarország tömegsportokat támogató 
programjára, melynek keretében 1 km-es futókör építése kezdődött meg pályázati 
pénzből és önkormányzati forrásból. A pályának már kész az aszfaltozott alapja, 
amelyre hamarosan öntött gumiburkolat kerül. Hátra van még a futókör körüli 
terület tereprendezése is, kimondottan a zöldövezeti előírásoknak megfelelően. 

Az 1,2 méter széles pálya előnye, hogy az öntött gumiburkolatnak köszönhetően 
védi a futók bokáját és térdét, sőt, akár egy egyszerűbb futócipővel is kelleme-
sebb rajta a futás.

„A pályán jelölve lesznek a távolságok, hogy ne csak a tömegsport, 
hanem a mindennapos testnevelés keretében is szervezhessünk ott 
versenyeket. De a futópálya egy olyan pluszt is adhat a családoknak, 
amely a játszótérrel és a készülő motorikparkkal együtt a szülőknek és 
a gyerekeknek együtt tud majd kikapcsolódási lehetőséget biztosítani.”

— ismertette a beruházás komplexitását Kovács László, Kazincbarcika Város 
Önkormányzatának sporttanácsadója.

Az Aktív Magyarország május 20-án nagyszabású rendezvényt szervez országo-
san, amelyen hasonló futókörökkel rendelkező városok mérik majd össze ere-
jüket. Ehhez kapcsolódva Kovács László arra kéri a kazincbarcikaiakat, hogy a 
Csónakázó-tó körüli pályán résztvevőként képviseljék Kazincbarcikát.

FEJLESZTÉSEK

JÓL HALAD  
A VÍZI KOMPLEXUM ÉPÍTÉSE
Látványos szakaszához érkezett Kazincbarcika legnagyobb be-
ruházása. Jelenleg a kivitelező a homlokzat burkolását végzi, 
így már külső szemmel is jól látható, hogyan fog kinézni az új 
létesítmény. Ha megtörténik az épület lezárása, a munkálatok a 
belső térben folytatódnak majd.

Éppen egy évvel ezelőtt vette át a Csónakázó-tó melletti füves területet a kivi-
telező FK Raszter, hogy megkezdődhessen az elmúlt évek legnagyobb városi 
beruházása, a vízi komplexum építése.

A projekt Kazincbarcika Város Önkormányzata, az EMMI, a Magyar Vízilabda 
Szövetség, a Borsodchem Zrt. és a KSK Delfin Vízisport Klub együttműködésé-
ben valósul meg. Jelenleg a homlokzat és a tető szigetelése, valamint a belső 
térelválasztó falazat kialakítása zajlik, de párhuzamosan haladnak a gépészeti 
munkálatokkal is.

„A következő lépés a tanmedencék teljes keretének a megépítése, és 
az épület zárása lesz, amilyen hamar csak lehetséges. Reményeink 
szerint ez tavaszra befejeződhet, így egyre kevesebb befolyása lesz az 
időjárásnak a kivitelezés előrehaladására. Az elkövetkezendő időszak 
munkálatai kívülről kevésbé lesznek látványosak, mert a belső munkák 
fogják meghatározni az előttünk álló hónapokat.”

— nyilatkozta Halász Béla, a KSK Delfin Vízisport. Klub elnöke.

Mint megtudtuk, az épület hátsó része még zárásra vár. Ott az egyik legkomple-
xebb építészeti elem, a tanmedence kialakítása, és az azzal kapcsolatos födémek 
kiöntése zajlik. Csak ezek befejezése után lehet a hátsó rész lezárását befejezni. 
Az időjárás egyébként jelenleg kedvez az építkezésnek. Bár csapadékosabb és 
esősebb a tél, de a hőmérséklet sokkal enyhébb az ilyenkor megszokotthoz ké-
pest, így összességében jól haladnak a szakemberek a munkálatokkal.

Az első ütemet a második követi majd

Halász Béla, a Delfin Vízisport Klub elnöke azt is közölte, hogy az első ütem mun-
kálataival párhuzamosan megkezdődött az előkészítése a második ütem tende-
reztetési eljárásának. Így fog összeállni a komplexum teljes belső és külső tere.

Az első ütemhez tartozik az épületszerkezet, valamint a benti — vízilabda- és 
úszóversenyek, regionális versenyek megszervezésére is alkalmas — 50 méteres 
medence kialakítása, míg a második ütemben a  kültéri medence megépítése 
és a teljes belső munkálatok befejezése várható.

A kültéri úszómedence egyébként 33 méteres lesz, de 8 helyett 10 pályás. Vagy-
is a komplexum a benti versenymedencével együtt sokkal nagyobb vízfelületet 
tud majd biztosítani. A létesítmény képes lesz akár térségi feladatokat is ellátni, 
hiszen a belső versenymedencén és a külső medencén kívül további 2 tanme-
dencéje lesz, ahol a gyerekek a legkorszerűbb és legmodernebb infrastrukturális 
körülmények között tanulhatnak és edzhetnek.
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KÖRFORGALOM ÉPÜL  
A MÁTYÁS-POLLACK  
KERESZTEZŐDÉSÉBEN
Újabb körforgalma lesz Kazincbarcikának. A beruházás a Mátyás király út-  
Pollack Mihály út kereszteződésében oldja meg a város jelenleg leg-
nagyobb problémát okozó közlekedési gondját. Nemcsak a hatalmas 
dugók szűnhetnek meg meg, de a közlekedés is biztonságosabb lesz.

Kazincbarcika egyik legforgalmasabb csomópontjára az itt élők már régóta prob-
lémás gócpontként tekintenek. A jelenlegi városvezetés 2019-ben tett ígéretet 
arra, hogy a közlekedési gondok megszüntetése érdekében körforgalom épül 
a kereszteződésben.

A városi beruházásoknál és fejlesztéseknél fontos kritérium, hogy olyan megoldá-
sok szülessenek, amelyek gördülékenységet, biztonságot jelentenek a hétközna-
pokban. Így van ez a közlekedésben is, ahol nemcsak a szakemberektől, hanem 
a lakosságtól is folyamatos visszajelzések érkeznek, ha problémát tapasztalnak.

A Mátyás király-Pollack Mihály út kereszteződésében a körforgalom kialakítása 
a legmodernebb megoldás, amit az itt élők már jól megtanultak használni —  
ezt Szitka Péter polgármester nyilatkozta a Kolorhétnek. 

„Az ott lévő terület értékesítéséből az önkormányzatnak van egy bizo-
nyos bevétele, érkezett kormányzati támogatás is hozzá, és az áruház-
láncot is partnerül hívtuk ebbe a projektbe. Így tevődik össze ennek a 
beruházásnak a költségvetése.”

— közölte Szitka Péter polgármester.

A közbeszerzési eljárás lassan a végéhez ér, jelenleg az ajánlattételi szakasznál 
tart a projekt. Vagyis a munka a hivatalos menetrend szerint halad, de egyelőre 
ebből a lakók még semmit nem érzékelnek.

„Az ajánlattételi szakasz lezárulta után kezdődik a fizikai megvaló-
sulás, amit már nagyon várnak a kazincbarcikaiak. Hogy ez mennyire 
fontos beruházás számunkra, azt a legjobban az mutatja, hogy a terület 
önkormányzati képviselője minden testületi ülésen sürgette a projekt 
haladását.”

— mondta Kazincbarcika polgármestere.

MŰFÜVES PÁLYA ÉPÜL  
A KAZINCZY UDVARÁN
Egy 20x40 méteres, emelt szintű paraméterekkel rendelkező műfü-
ves pálya épül a Kazinczy Ferenc Tagiskola udvarán. A sportpálya 
a KBSC és az önkormányzat közös beruházásaként valósul meg, 
és várhatóan tavasztól telhet meg sportélettel a ma még építke-
zés alatt álló terület. 

A helyszínen már megkezdődött a műfüves pálya építése. A régit azért kell 
cserélni, mert elavult, lekopott és csúszásveszélyessé vált. A beruházás az 
önkormányzat és a KBSC közös kooperációjában valósul meg, 61 millió 
forintból. Az emelt minőségű pályához 3x2 méteres kapuk, 5 méteres lab-
dafogó háló és világítás is tartozik majd, valamint palánkkal lesz körbevéve.

A KBSC korábban sportszakmai együttműködést kötött a Kazinczy Ferenc Tagiskolával, így edzőik ott labdarúgást oktatnak a diákoknak. Ha a műfüves pálya el-
készül, akkor még több korcsoport számára nyílik meg a lehetőség, hogy részt vehessenek a képzéseken. A terv az, hogy az új műfüves pálya napközben iskolai 
oktatás, délután pedig edzések helyszíne lesz.

„A Kazinczy Ferenc Tagiskola a város sportiskolájaként működik, ezért igyekszünk a város ezen részébe koncentrálni az iskolai órákhoz is szo-
rosan köthető sportpályákat, sportlétesítményeket. Itt van már a Kazinczy tornacsarnok, itt működik a teniszklub, és kész a birkózó- és súlyeme-
lőterem is. A vízi komplexum ugyan még épül, de hamarosan ez a létesítmény is bekapcsolódhat a város sportoktatásába.”

— hangsúlyozta dr. Makkai Orsolya, Kazincbarcika alpolgármestere.

A műfüves pálya várhatóan tavaszra készül el.

Riespler Pál önkormányzati képviselő a kezdetektől szorgalmazta a körforgalom 
megvalósulását, mert 2019-ben ezt ígérték a választóknak.

„Sajnos nehezen indult a projekt, problémás volt a közművek kiváltá-
sa. Szerencsére sikerült az ott működő áruházlánccal megállapodni a 
földterület-cserében, megoldódott a nehézségeket okozó közművek 
kiváltása, úgyhogy most már jó irányba haladunk a megvalósítással. 
Ebben a kereszteződésben nagy szükség van a körforgalom kialakításá-
ra, mert néha szinte képtelenség itt autóval és gyalogosan közlekedni.”

— hangsúlyozta az előzményeket ismertetve a terület önkormányzati képvi
selője, Riespler Pál.

A kivitelezés nagy valószínűséggel fennakadásokkal jár majd mind a gyalogosok, 
mind az autósok részéről. Ehhez az itt élők és a közlekedők türelmére, megér-
tésére lesz szükség.

A beruházás egy komplexebb közlekedést segít a városban, hiszen nemcsak a 
szupermarketbe igyekvőket szolgálja ki, hanem — egy átkötési lehetőséggel 
a felújításra váró hátsó úton — a vízi komplexumhoz vagy a Csónakázó-tóhoz 
igyekvők áthaladását is biztosítja majd.
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A fent megjelölt szállítási napokon a hulladékot legkésőbb reggel 6 óráig szíveskedjenek kihelyezni.

 Kommunális (K)   Szelektív (SZ)   Zöld (Z)   Üveg (Ü) 

A VEGYES HULLADÉK GYŰJTÉSÉNEK UTCASZINTŰ BEOSZTÁSA:
HÉTFŐ: Árpád fejedelem tér, Augusztus 20. tér, Barátság tér, Béke tér, Bolyai tér, Derkovits Gyula tér, Dobó István tér, Egressy Béni tér, Egressy Béni út, Építők útja, Eszperantó út, Fő tér, Gyermekek útja, Hámán Kató utca, Hegyköz utca, Hrisztó Botev tér, Ifjúmunkás tér, Iskola köz, Jókai tér, Kikelet köz, Liget utca, Május 1. út, Mátyás király út, Munkácsy tér, Paál László utca, Pattantyús utca, Pollack 
Mihály utca, Rákóczi tér, Ságvári tér, Szabadság tér, Szabó Ervin utca, Szent Flórián tér, Tavasz utca, Zemplény utca
KEDD: Alsóvárosi körút, Attila út, Babits Mihály utca, Berkenye utca, Bodza utca, Csokonai utca, Deák Ferenc tér, Dózsa György utca, Egres utca, Eötvös József tér, Fenyő utca, Galagonya utca, Gyula Pál utca, Hársfa utca, Irinyi János utca, Iskola utca, Jószerencsét út, Kálmán Imre út, Kazinczy Ferenc tér, Kökény utca, Mező Imre utca, Mikszáth Kálmán utca, Mogyoró utca, Móricz Zsigmond tér, 
Muskátli utca, Nagy Lajos utca, Nyárfa utca, Patak utca, Radnóti Miklós tér, rezeda utca, Rózsa út, Széchenyi utca, Szeder utca, Szemere Bertalan tér, Szendrei Júlia utca, Thököly Imre tér, Tompa Mihály utca, Tóth Árpád út, Tölgyfa utca, Vadrózsa utca, Vajda János utca, Vasvári Pál tér, Veres Péter utca 
SZERDA: Akácfa utca, Aknász utca, Barabás Miklós utca,  Bartók Béla utca, Batthyányi Lajos utca, Bükkalja út, Csákány utca, Csalogány út, Csille utca, Csontváry utca, Egyház dűlő, Erdész utca, Gábor Áron utca, Gépész utca, Gyöngyvirág utca, Hadik András út, Herbolyai út, Hóvirág utca, Illyés Gyula út, Kert utca, Kiserdősor utca, Klapka György út, Liliom utca, Mányoki Ádám utca, Margaréta út, Ménes 
utca, Munkás utca, Műszerész utca, Paál László utca, Pesti Barnabás utca, Pincesor, Sallai Imre köz, Szegfű utca, Tardonai út, Tárna utca, Tervtáró utca, Tulipán utca, Vadvirág utca, Vájár utca, Vak Bottyán utca, Vegyész utca, Völgy utca
CSÜTÖRTÖK: Árpád fejedelem tér, Augusztus 20. tér, Barátság tér, Béke tér, Bolyai tér, Dobó István tér, Derkovits Gyula tér, Egressy Béni tér, Egressy Béni út, Építők útja, Eszperantó út, Fő tér, Gyermekek útja, Hámán Kató utca, Hegyköz utca, Hrisztó Botev tér, Ifjúmunkás tér, Iskola köz, Jókai tér, Kikelet köz, Liget utca, Május 1. út, Mátyás király út, Munkácsy tér, Paál László utca, Pattantyús utca, 
Pollack Mihály utca, Rákóczi tér, Ságvári tér, Szabadság tér, Szabó Ervin utca, Szent Flórián tér, Tavasz utca, Zemplény utca
PÉNTEK: Alkotmány utca, Arany János utca, Babits Mihály utca, Balassi Bálint utca, Balázs-Völgy utca, Bercsényi utca, Budai Nagy Antal út, Csók István út, Csokonai utca, Deák Ferenc tér, Eötvös József tér, Gorkij utca, Gyulai Pál utca, Hadak útja, Herbolya Régi telep, II. Rákóczi Ferenc út, Iskola utca, Kacsóh Pongrác utca, Kazinczy Ferenc tér, Kenyérgyár utca, Kis köz, Kiserőmű lakótelep, Kölcsey 
Ferenc utca, Kossuth Lajos utca, Kuruc út, Lórántffy Zsuzsanna út, MÁV lakótelep, Mikszáth Kálmán utca, Móricz Zsigmond tér, Patak utca, Radnóti Miklós tér, Rákóczi utca, Sajó utca, Sárosvölgy út, Szemere Bertalan tér, Táncsics Mihály utca, Thököly Imre tér, Tóth Árpád út, Új Élet utca, Vajda János utca, Vámos Ilona utca, Vasút utca, Vasvári Pál tér, Veres Péter utca, Zrínyi Ilona utca

A SZELEKTÍV HULLADÉK GYŰJTÉSÉNEK UTCASZINTŰ BEOSZTÁSA:
KEDD (KALODÁS SZELEKTÍV HULLADÉK-TÁRSASHÁZAK): Sajó ABC mellett, Patak út, Szemere Bertalan tér, Vasvári tér, Kazinczy tér, Thököly tér, Móricz zsigmond tér, Deák Ferenc tér, Mikszáth Kálmán út, Nagy Lajos út, Babits Mihály út, Iskola út, Vajda János út
SZERDA: Kossuth Lajos út, Kenyérgyári út, Vámos Ilona u., Arany János út, Új élet u., Kacsóh Pongrác u., Alkotmány út, Balassi Bálint u., Gorkij u., Csók István út., II. Rákóczi Ferenc út, Sajó út, Vasút út, Kis-köz út, Kölcsey Ferenc u., Bercsényi u., Lórántffy Zsuzsanna út, Zrínyi Ilona u., Táncsics Mihály u., Kuruc út, Budai Nagy Antal u., Hadak útja
CSÜTÖRTÖK: Fenyő u., Hársfa u., Tölgyfa u., Irinyi János u., Jószerencsét u., Dózsa György u., Rózsa út, Széchenyi u., Alsóvárosi körút, Muskátli u., Tompa Mihály u., Attila út, Rezeda u., Kálmán Imre út, Iskola u., Pincesor, Kiserdősor u., Kert u., Egressy Béni út, Tardonai út, Berkenye u., Szeder u., Kökény u.,Mogyoró u., Vadrózsa u., Bodza u., Galagonya u., Völgy u.
PÉNTEK: Paál László u., Csontváry u., Barabás Miklós u., Mányoki Ádám u., Herbolyai út, Akácfa u., Bartók Béla u., Csalogány u., Liliom u., Gyöngyvirág u., Szegfű u., Tulipán u., Hóvirág u., Erdész u., Műszerész u., Gépész u., Tárna u., Aknász u., Munkás u., Tervtáró u., Vegyész u., Bükkalja út, Csákány út., Vájár u., Csille u., Gábor Áron u., Sallai Imre köz, Batthyány Lajos u., Vak Bottyán u., Klapka György út, 
Pesti Barnabás u., Hadik András út, Illyés Gyula út, Tardonai út, Vadvirág u., Ménes u.

A ZÖLDHULLADÉK GYŰJTÉSÉNEK UTCASZINTŰ BEOSZTÁSA:
SZERDA: Kossuth Lajos út, Kenyérgyári út, Vámos Ilona u., Arany János út, Új élet u., Kacsóh Pongrác u., Alkotmány út, Balassi Bálint u., Gorkij u., Csók István út., II. Rákóczi Ferenc út, Sajó út, Vasút út, Kis-köz út, Kölcsey Ferenc u., Bercsényi u., Lórántffy Zsuzsanna út, Zrínyi Ilona u., Táncsics Mihály u., Kuruc út, Budai Nagy Antal u., 
Hadak útja, Dózsa György u., Rózsa út, Iskola u., Fenyő u., Tölgyfa u., Hársfa u., Nyárfa u., Jószerencsét u. (temetővel szemben lévő házszorok)
CSÜTÖRTÖK: Irinyi János u., Jószerencsét u., Széchenyi u., Alsóvárosi körút, Muskátli u., Tompa Mihály u., Attila út, Rezeda u., Kálmán Imre út, Pincesor, Kiserdősor u., Kert u., Egressy Béni út, Tardonai út, Berkenye u., Szeder u., Kökény u.,Mogyoró u., Vadrózsa u., Bodza u., Galagonya u., Völgy u., Barabás Miklós u., Mányoki Ádám u., 
Paál László u., Herbolyai út (Kazinczy Iskolával szemben lévő házak), Herbolyai út egy része (csak azokra az ingatlanhasználókra vonatkozik akik a Mányoki útra helyezik ki a zöldhulladékot)
PÉNTEK: Csontváry u., Herbolyai út, Akácfa u., Bartók Béla u., Csalogány u., Liliom u., Gyöngyvirág u., Szegfű u., Tulipán u., Hóvirág u., Erdész u., Műszerész u., Gépész u., Tárna u., Aknász u., Munkás u., Tervtáró u., Vegyész u., Bükkalja út, Csákány út., Vájár u., Csille u., Gábor Áron u., Sallai Imre köz, Batthyány Lajos u., Vak Bottyán u., 
Klapka György út, Pesti Barnabás u., Hadik András út, Illyés Gyula út, Tardonai út, Vadvirág u., Ménes u.

Mi helyezhető a szelektív edénybe: műanyag flakon: ásványvizes, üdítős; háztartási fém: italos és konzervdoboz; füzet, könyv; újság, folyóirat; kiöblített 
tejfölös vagy joghurtos pohár; hullámpapír csomagolópapír, kartondoboz lapítva; kisebb kartondobozok lapítva (csokoládés, tojástartó); kiöblített italos kartondo-
boz; kiöblített tusfürdős, mosószeres flakon; műanyag szatyor.

Mi helyezhető a zöldhulladék gyűjtő edénybe/zsákba: falevél, ágnyesedék, vágott fű, gyom, stb. 
A közterületet nem szennyező módon a nagyobb méretű faágak legfeljebb 2 cm átmérőig és 1 méter hosszúságúra darabolva, kötegelve helyezhetők el a zsákok 
mellett.

Mi nem helyezhető a szelektív edénybe:
zsíros, olajos oldószeres papír; élelmiszer maradványos doboz; egyéb, műanyagnak ítélt hulladék; CD-lemez, magnó és videókazetta; semmiféle üveg; zsírral 
szennyezett műanyag flakon; élelmiszer maradványt tartalmazó papír.

Mi nem helyezhető a zöldhulladék gyűjtő edénybe/zsákba: 
Kérjük, ügyeljenek arra, hogy a zsákokba és gyűjtőedényekbe kizárólag zöldhulladék kerüljön! Amennyiben munkatársaink a zöldhulladékos zsákokban, illetve 
edényekben háztartási vagy egyéb nem odavaló anyagot találnak, akkor azokat nem szállítják el.

2022. 11. 25.

KOLORHÉT 2

EmilEmil
karosszériakarosszéria
TELJES KÖRŰ
BIZTOSÍTÁSI
ÜGYINTÉZÉS
Érdeklődni:
06-30/479-3914

KAZINCBARCIKA,
BERCSÉNYI ÚT 17.

JACSÓ EMIL 
karosszérialakatos 

mester

IMPRESSZUM
KOLORHÉT – kulturális és közéleti hetilap, megjelenik 
péntekenként
ISSN 2416-2531    Megjelenik hetente 12050 példányban.
Kiadó: Barcika Art Nonprofit Kft. 3700 Kazincbarcika, Fő tér 5.
T.: 48/510-220  |  F.: 48/510-224 

Ügyvezető igazgató: Szemán Norbert
Főszerkesztő: Halász Erika
Munkatársak: Untenerné Márton Ágnes, Bartók Bence
Tördelés, design: Augusztin Nándor, Vécsei János
Hirdetésfelvétel: +36 30 262 6968

Szerkesztőség: 3700 Kazincbarcika, Jószerencsét u. 1/A
Telefon: 48/800-800
E-mail: szerkesztoseg@barcikaart.hu
Nyomda:  Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Felelős vezető: Németh Balázs ügyvezető

H.-P.: 9.00 - 18.00, Szo.: 9.00 - 14.00, V.: 10.00 - 14.00
Kazincbarcika, Mikszáth K. 14.  •  Tel.: +36 70 705 1498

Rafael virág

JANUÁR FEBRUÁR MÁRCIUS ÁPRILIS MÁJUS JÚNIUS JÚLIUS AUGUSZTUS SZEPTEMBER OKTÓBER NOVEMBER DECEMBER

52
.

1. V

5.

1. Sze (K) (SZ)

9.

1. Sze (K) (SZ)

13
. 1. Szo

18
.

1. H (K)

22
.

1. Cs (K) (Z)

26
. 1. Szo

31
.

1. K (K) (SZ)

35
. 1. P (K) (SZ) 39

.

1. V

44
.

1. Sze (K) (Z)

48
. 1. P (K)

1.

2. H (K) 2. Cs (K) (SZ) 2. Cs (K) (SZ) 2. V 2. K (K) (SZ) 2. P (K) (Z) 2. V 2. Sze (K) (SZ) 2. Szo

40
.

2. H (K) 2. Cs (K) (Z) 2. Szo
3. K (K) (SZ) 3. P (K) (SZ) 3. P (K) (SZ)

14
.

3. H (K) 3. Sze (K) (Z) 3. Szo

27
.

3. H (K) 3. Cs (K) (SZ) 3. V 3. K (K) (SZ) 3. P (K) (Z) 3. V
4. Sze (K) (SZ) 4. Szo 4. Szo 4. K (K) (SZ) 4. Cs (K) (Z) 4. V 4. K (K) (SZ) 4. P (K) (SZ)

36
.

4. H (K) 4. Sze (K) (Z) 4. Szo

49
.

4. H (K)
5. Cs (K) (SZ) 5. V 5. V 5. Sze (K) (Z) 5. P (K) (Z)

23
.

5. H (K) 5. Sze (K) (SZ) 5. Szo 5. K (K) (SZ) 5. Cs (K) (Z) 5. V 5. K (K) (SZ)
6. P (K) (SZ)

6.

6. H (K)

10
.

6. H (K) 6. Cs (K) (Z) 6. Szo 6. K (K) (SZ) 6. Cs (K) (SZ) 6. V 6. Sze (K) (Z) 6. P (K) (Z)

45
.

6. H (K) 6. Sze (K) (SZ)
7. Szo 7. K (K) (SZ) 7. K (K) (SZ) 7. P (K) (Z) 7. V 7. Sze (K) (SZ) 7. P (K) (SZ)

32
.

7. H (K) 7. Cs (K) (Z) 7. Szo 7. K (K) (SZ) 7. Cs (K) (SZ)
8. V 8. Sze (K) 8. Sze (K) (Z) 8. Szo

19
.

8. H (K) 8. Cs (K) (SZ) 8. Szo 8. K (K) (SZ) 8. P (K) (Z) 8. V 8. Sze (K) (SZ) 8. P (K) (SZ)

2.

9. H (K) 9. Cs (K) 9. Cs (K) 9. V 9. K (K) (SZ) 9. P (K) (SZ) 9. V 9. Sze (K) (Z) 9. Szo

41
.

9. H (K) 9. Cs (K) (SZ) 9. Szo
10. K (K) (SZ) 10. P (K) 10. P (K)

15
.

10. H (K) 10. Sze (K) (SZ) 10. Szo

28
.

10. H (K) 10. Cs (K) (Z) 10. V 10. K (K) (SZ) 10. P (K) (SZ) 10. V
11. Sze (K) 11. Szo 11. Szo 11. K (K) (SZ) 11. Cs (K) (SZ) 11. V 11. K (K) (SZ) 11. P (K) (Z)

37
.

11. H (K) 11. Sze (K) (SZ) 11. Szo

50
.

11. H (K)
12. Cs (K) 12. V 12. V 12. Sze (K) (SZ) 12. P (K) (SZ)

24
.

12. H (K) 12. Sze (K) (Z) 12. Szo 12. K (K) (SZ) 12. Cs (K) (SZ) 12. V 12. K (K) (SZ)
13. P (K)

7.

13. H (K)

11
.

13. H (K) 13. Cs (K) (SZ) 13. Szo 13. K (K) (SZ) 13. Cs (K) (Z) 13. V 13. Sze (K) (SZ) 13. P (K) (SZ)

46
.

13. H (K) 13. Sze (K)
14. Szo 14. K (K) (SZ) 14. K (K) (SZ) 14. P (K) (SZ) 14. V 14. Sze (K) (Z) 14. P (K) (Z)

33
.

14. H (K) 14. Cs (K) (SZ) 14. Szo 14. K (K) (SZ) 14. Cs (K)
15. V 15. Sze (K) (SZ) 15. Sze (K) (SZ) 15. Szo

20
.

15. H (K) 15. Cs (K) (Z) 15. Szo 15. K (K) (SZ) 15. P (K) (SZ) 15. V 15. Sze (K) (Z) 15. P (K)

3.

16. H (K) 16. Cs (K) (SZ) 16. Cs (K) (SZ) 16. V 16. K (K) (SZ) 16. P (K) (Z) 16. V 16. Sze (K) (SZ) 16. Szo
42
.

16. H (K) 16. Cs (K) (Z) 16. Szo
17. K (K) (SZ) 17. P (K) (SZ) 17. P (K) (SZ)

16
.

17. H (K) 17. Sze (K) (Z) 17. Szo

29
.

17. H (K) 17. Cs (K) (SZ) 17. V 17. K (K) (SZ) 17. P (K) (Z) 17. V
18. Sze (K) (SZ) 18. Szo 18. Szo 18. K (K) (SZ) 18. Cs (K) (Z) 18. V 18. K (K) (SZ) 18. P (K) (SZ)

38
.

18. H (K) 18. Sze (K) (Z) 18. Szo

51
.

18. H (K)
19. Cs (K) (SZ) 19. V 19. V 19. Sze (K) (Z) 19. P (K) (Z)

25
.

19. H (K) 19. Sze (K) (SZ) 19. Szo 19. K (K) (SZ) 19. Cs (K) (Z) 19. V 19. K (K) (SZ)
20. P (K) (SZ)

8.

20. H (K)

12
.

20. H (K) 20. Cs (K) (Z) 20. Szo 20. K (K) (SZ) 20. Cs (K) (SZ) 20. V 20. Sze (K) (Z) 20. P (K) (Z)

47
.

20. H (K) 20. Sze (K) (SZ)
21. Szo 21. K (K) (SZ) 21. K (K) (SZ) 21. P (K) (Z) 21. V 21. Sze (K) (SZ) 21. P (K) (SZ)

34
.

21. H (K) 21. Cs (K) (Z) 21. Szo 21. K (K) (SZ) 21. Cs (K) (SZ)
22. V 22. Sze (K) 22. Sze (K) (Z) 22. Szo

21
.

22. H (K) 22. Cs (K) (SZ) 22. Szo 22. K (K) (SZ) (Ü) 22. P (K) (Z) 22. V 22. Sze (K) (SZ) 22. P (K) (SZ)

4.

23. H (K) 23. Cs (K) 23. Cs (K) 23. V 23. K (K) (SZ) (Ü) 23. P (K) (SZ) 23. V 23. Sze (K) (Z) 23. Szo

43
.

23. H (K) 23. Cs (K) (SZ) 23. Szo
24. K (K) (SZ) (Ü) 24. P (K) 24. P (K)

17
.

24. H (K) 24. Sze (K) (SZ) 24. Szo

30
.

24. H (K) 24. Cs (K) (Z) 24. V 24. K (K) (SZ) (Ü) 24. P (K) (SZ) 24. V
25. Sze (K) 25. Szo 25. Szo 25. K (K) (SZ) (Ü) 25. Cs (K) (SZ) 25. V 25. K (K) (SZ) (Ü) 25. P (K) (Z)

39
.

25. H (K) 25. Sze (K) (SZ) 25. Szo

52
.

25. H (K)
26. Cs (K) 26. V 26. V 26. Sze (K) (SZ) 26. P (K) (SZ)

26
.

26. H (K) 26. Sze (K) (Z) 26. Szo 26. K (K) (SZ) (Ü) 26. Cs (K) (SZ) 26. V 26. K (K) (SZ) (Ü)
27. P (K)

9.

27. H (K)

13
.

27. H (K) 27. Cs (K) (SZ) 27. Szo 27. K (K) (SZ) (Ü) 27. Cs (K) (Z) 27. V 27. Sze (K) (SZ) 27. P (K) (SZ)

48
.

27. H (K) 27. Sze (K)
28. Szo 28. K (K) (SZ) (Ü) 28. K (K) (SZ) (Ü) 28. P (K) (SZ) 28. V 28. Sze (K) (Z) 28. P (K) (Z)

35
.

28. H (K) 28. Cs (K) (SZ) 28. Szo 28. K (K) (SZ) (Ü) 28. Cs (K)
29. V 29. Sze (K) (SZ) 29. Szo

22
.

29. H (K) 29. Cs (K) (Z) 29. Szo 29. K (K) (SZ) 29. P (K) (SZ) 29. V 29. Sze (K) (Z) 29. P (K)

5.

30. H (K) 30. Cs (K) (SZ) 30. V 30. K (K) (SZ) 30. P (K) (Z) 30. V 30. Sze (K) (SZ) 30. Szo

44
. 30. H (K) 30. Cs (K) (Z) 30. Szo

31. K (K) (SZ) 31. P (K) (SZ) 31. Sze (K) (Z) 31
.

31. H (K) 31. Cs (K) (SZ) 31. K (K) (SZ) 31. V

Hulladéknaptár Kazincbarcika 2023BMH BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI 
KÖZSZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT. www.bmhnonprofit.hu

A fent megjelölt szállítási napokon a hulladékot legkésőbb reggel 6 óráig szíveskedjenek kihelyezni.

 Kommunális (K)   Szelektív (SZ)   Zöld (Z)   Üveg (Ü) 

A VEGYES HULLADÉK GYŰJTÉSÉNEK UTCASZINTŰ BEOSZTÁSA:
HÉTFŐ: Árpád fejedelem tér, Augusztus 20. tér, Barátság tér, Béke tér, Bolyai tér, Derkovits Gyula tér, Dobó István tér, Egressy Béni tér, Egressy Béni út, Építők útja, Eszperantó út, Fő tér, Gyermekek útja, Hámán Kató utca, Hegyköz utca, Hrisztó Botev tér, Ifjúmunkás tér, Iskola köz, Jókai tér, Kikelet köz, Liget utca, Május 1. út, Mátyás király út, Munkácsy tér, Paál László utca, Pattantyús utca, Pollack 
Mihály utca, Rákóczi tér, Ságvári tér, Szabadság tér, Szabó Ervin utca, Szent Flórián tér, Tavasz utca, Zemplény utca
KEDD: Alsóvárosi körút, Attila út, Babits Mihály utca, Berkenye utca, Bodza utca, Csokonai utca, Deák Ferenc tér, Dózsa György utca, Egres utca, Eötvös József tér, Fenyő utca, Galagonya utca, Gyula Pál utca, Hársfa utca, Irinyi János utca, Iskola utca, Jószerencsét út, Kálmán Imre út, Kazinczy Ferenc tér, Kökény utca, Mező Imre utca, Mikszáth Kálmán utca, Mogyoró utca, Móricz Zsigmond tér, 
Muskátli utca, Nagy Lajos utca, Nyárfa utca, Patak utca, Radnóti Miklós tér, rezeda utca, Rózsa út, Széchenyi utca, Szeder utca, Szemere Bertalan tér, Szendrei Júlia utca, Thököly Imre tér, Tompa Mihály utca, Tóth Árpád út, Tölgyfa utca, Vadrózsa utca, Vajda János utca, Vasvári Pál tér, Veres Péter utca 
SZERDA: Akácfa utca, Aknász utca, Barabás Miklós utca,  Bartók Béla utca, Batthyányi Lajos utca, Bükkalja út, Csákány utca, Csalogány út, Csille utca, Csontváry utca, Egyház dűlő, Erdész utca, Gábor Áron utca, Gépész utca, Gyöngyvirág utca, Hadik András út, Herbolyai út, Hóvirág utca, Illyés Gyula út, Kert utca, Kiserdősor utca, Klapka György út, Liliom utca, Mányoki Ádám utca, Margaréta út, Ménes 
utca, Munkás utca, Műszerész utca, Paál László utca, Pesti Barnabás utca, Pincesor, Sallai Imre köz, Szegfű utca, Tardonai út, Tárna utca, Tervtáró utca, Tulipán utca, Vadvirág utca, Vájár utca, Vak Bottyán utca, Vegyész utca, Völgy utca
CSÜTÖRTÖK: Árpád fejedelem tér, Augusztus 20. tér, Barátság tér, Béke tér, Bolyai tér, Dobó István tér, Derkovits Gyula tér, Egressy Béni tér, Egressy Béni út, Építők útja, Eszperantó út, Fő tér, Gyermekek útja, Hámán Kató utca, Hegyköz utca, Hrisztó Botev tér, Ifjúmunkás tér, Iskola köz, Jókai tér, Kikelet köz, Liget utca, Május 1. út, Mátyás király út, Munkácsy tér, Paál László utca, Pattantyús utca, 
Pollack Mihály utca, Rákóczi tér, Ságvári tér, Szabadság tér, Szabó Ervin utca, Szent Flórián tér, Tavasz utca, Zemplény utca
PÉNTEK: Alkotmány utca, Arany János utca, Babits Mihály utca, Balassi Bálint utca, Balázs-Völgy utca, Bercsényi utca, Budai Nagy Antal út, Csók István út, Csokonai utca, Deák Ferenc tér, Eötvös József tér, Gorkij utca, Gyulai Pál utca, Hadak útja, Herbolya Régi telep, II. Rákóczi Ferenc út, Iskola utca, Kacsóh Pongrác utca, Kazinczy Ferenc tér, Kenyérgyár utca, Kis köz, Kiserőmű lakótelep, Kölcsey 
Ferenc utca, Kossuth Lajos utca, Kuruc út, Lórántffy Zsuzsanna út, MÁV lakótelep, Mikszáth Kálmán utca, Móricz Zsigmond tér, Patak utca, Radnóti Miklós tér, Rákóczi utca, Sajó utca, Sárosvölgy út, Szemere Bertalan tér, Táncsics Mihály utca, Thököly Imre tér, Tóth Árpád út, Új Élet utca, Vajda János utca, Vámos Ilona utca, Vasút utca, Vasvári Pál tér, Veres Péter utca, Zrínyi Ilona utca

A SZELEKTÍV HULLADÉK GYŰJTÉSÉNEK UTCASZINTŰ BEOSZTÁSA:
KEDD (KALODÁS SZELEKTÍV HULLADÉK-TÁRSASHÁZAK): Sajó ABC mellett, Patak út, Szemere Bertalan tér, Vasvári tér, Kazinczy tér, Thököly tér, Móricz zsigmond tér, Deák Ferenc tér, Mikszáth Kálmán út, Nagy Lajos út, Babits Mihály út, Iskola út, Vajda János út
SZERDA: Kossuth Lajos út, Kenyérgyári út, Vámos Ilona u., Arany János út, Új élet u., Kacsóh Pongrác u., Alkotmány út, Balassi Bálint u., Gorkij u., Csók István út., II. Rákóczi Ferenc út, Sajó út, Vasút út, Kis-köz út, Kölcsey Ferenc u., Bercsényi u., Lórántffy Zsuzsanna út, Zrínyi Ilona u., Táncsics Mihály u., Kuruc út, Budai Nagy Antal u., Hadak útja
CSÜTÖRTÖK: Fenyő u., Hársfa u., Tölgyfa u., Irinyi János u., Jószerencsét u., Dózsa György u., Rózsa út, Széchenyi u., Alsóvárosi körút, Muskátli u., Tompa Mihály u., Attila út, Rezeda u., Kálmán Imre út, Iskola u., Pincesor, Kiserdősor u., Kert u., Egressy Béni út, Tardonai út, Berkenye u., Szeder u., Kökény u.,Mogyoró u., Vadrózsa u., Bodza u., Galagonya u., Völgy u.
PÉNTEK: Paál László u., Csontváry u., Barabás Miklós u., Mányoki Ádám u., Herbolyai út, Akácfa u., Bartók Béla u., Csalogány u., Liliom u., Gyöngyvirág u., Szegfű u., Tulipán u., Hóvirág u., Erdész u., Műszerész u., Gépész u., Tárna u., Aknász u., Munkás u., Tervtáró u., Vegyész u., Bükkalja út, Csákány út., Vájár u., Csille u., Gábor Áron u., Sallai Imre köz, Batthyány Lajos u., Vak Bottyán u., Klapka György út, 
Pesti Barnabás u., Hadik András út, Illyés Gyula út, Tardonai út, Vadvirág u., Ménes u.

A ZÖLDHULLADÉK GYŰJTÉSÉNEK UTCASZINTŰ BEOSZTÁSA:
SZERDA: Kossuth Lajos út, Kenyérgyári út, Vámos Ilona u., Arany János út, Új élet u., Kacsóh Pongrác u., Alkotmány út, Balassi Bálint u., Gorkij u., Csók István út., II. Rákóczi Ferenc út, Sajó út, Vasút út, Kis-köz út, Kölcsey Ferenc u., Bercsényi u., Lórántffy Zsuzsanna út, Zrínyi Ilona u., Táncsics Mihály u., Kuruc út, Budai Nagy Antal u., 
Hadak útja, Dózsa György u., Rózsa út, Iskola u., Fenyő u., Tölgyfa u., Hársfa u., Nyárfa u., Jószerencsét u. (temetővel szemben lévő házszorok)
CSÜTÖRTÖK: Irinyi János u., Jószerencsét u., Széchenyi u., Alsóvárosi körút, Muskátli u., Tompa Mihály u., Attila út, Rezeda u., Kálmán Imre út, Pincesor, Kiserdősor u., Kert u., Egressy Béni út, Tardonai út, Berkenye u., Szeder u., Kökény u.,Mogyoró u., Vadrózsa u., Bodza u., Galagonya u., Völgy u., Barabás Miklós u., Mányoki Ádám u., 
Paál László u., Herbolyai út (Kazinczy Iskolával szemben lévő házak), Herbolyai út egy része (csak azokra az ingatlanhasználókra vonatkozik akik a Mányoki útra helyezik ki a zöldhulladékot)
PÉNTEK: Csontváry u., Herbolyai út, Akácfa u., Bartók Béla u., Csalogány u., Liliom u., Gyöngyvirág u., Szegfű u., Tulipán u., Hóvirág u., Erdész u., Műszerész u., Gépész u., Tárna u., Aknász u., Munkás u., Tervtáró u., Vegyész u., Bükkalja út, Csákány út., Vájár u., Csille u., Gábor Áron u., Sallai Imre köz, Batthyány Lajos u., Vak Bottyán u., 
Klapka György út, Pesti Barnabás u., Hadik András út, Illyés Gyula út, Tardonai út, Vadvirág u., Ménes u.

Mi helyezhető a szelektív edénybe: műanyag flakon: ásványvizes, üdítős; háztartási fém: italos és konzervdoboz; füzet, könyv; újság, folyóirat; kiöblített 
tejfölös vagy joghurtos pohár; hullámpapír csomagolópapír, kartondoboz lapítva; kisebb kartondobozok lapítva (csokoládés, tojástartó); kiöblített italos kartondo-
boz; kiöblített tusfürdős, mosószeres flakon; műanyag szatyor.

Mi helyezhető a zöldhulladék gyűjtő edénybe/zsákba: falevél, ágnyesedék, vágott fű, gyom, stb. 
A közterületet nem szennyező módon a nagyobb méretű faágak legfeljebb 2 cm átmérőig és 1 méter hosszúságúra darabolva, kötegelve helyezhetők el a zsákok 
mellett.

Mi nem helyezhető a szelektív edénybe:
zsíros, olajos oldószeres papír; élelmiszer maradványos doboz; egyéb, műanyagnak ítélt hulladék; CD-lemez, magnó és videókazetta; semmiféle üveg; zsírral 
szennyezett műanyag flakon; élelmiszer maradványt tartalmazó papír.

Mi nem helyezhető a zöldhulladék gyűjtő edénybe/zsákba: 
Kérjük, ügyeljenek arra, hogy a zsákokba és gyűjtőedényekbe kizárólag zöldhulladék kerüljön! Amennyiben munkatársaink a zöldhulladékos zsákokban, illetve 
edényekben háztartási vagy egyéb nem odavaló anyagot találnak, akkor azokat nem szállítják el.

2022. 11. 25.

Köszönjük, hogy a szelektív gyűjtéssel idén is védik környezetünket!
Szitka Péter polgármester  |  Klimon István alpolgármester  |  Dr. Makkai Orsolya alpolgármester



MAGYARORSZÁG  
RENDKÍVÜLI  
ÉS MEGHATALMAZOTT  
POZSONYI NAGYKÖVETE  
LÁTOGATOTT  
KAZINCBARCIKÁRA
Kazincbarcikán tett látogatást még decemberben 
Magyarország rendkívüli és meghatalmazott pozsonyi 
nagykövete. Dr. Balogh Csaba Sándor január 4-én 
foglalta el újra állomáshelyét Pozsonyban, előtte is-
merkedő látogatássorozatra indult az ország északi 
határán. Többek között eszmét cserélt Győr, Esz-
tergom, Vác, Szécsény és Salgótarján vezetőivel is. 
Borsodi körútja végén Kazincbarcika polgármestere, 
Szitka Péter fogadta.

Mivel volt bőségesen időm a felkészülésre, úgy 
gondoltam, hogy jó lenne végigjárni azokat 
a városokat, településeket, amelyek a határ 
magyar oldalán találhatóak. Kicsit megnézni, 
hogy milyen problémák vannak, milyen együtt-
működési projektek jöhetnek szóba a szlovák 
oldallal, hogy van-e valamilyen elképzelés, 
megoldandó kérdés. Látogatásaim során eze-
ket vettem számba az elmúlt néhány hétben.

— összegezte a találkozó célját az azóta hivatalát 
már elfoglaló nagykövet.

KÖZÖS PROBLÉMÁK,  
KÖZÖS LEHETŐSÉGEK -  
B4 TALÁLKOZÓ  
KAZINCBARCIKÁN
Encs, Kazincbarcika, Ózd és Tiszaújváros polgármes-
terei évente több alkalommal is összeülnek, hogy 
tapasztalatot cserélve tudják településeik problé-
máit orvosolni, vagy olyan innovatív megoldásokkal 
ismerkedjenek, amelyek máshol már eredménye-
ket hoztak. A B4-ek vezetői ezúttal Kazincbarcikán 
találkoztak.

Borsodi települések a megye négy különböző pontján, 
ahol sok a közös probléma és a közös lehetőség is. 
Ezt aknázza ki Encs, Kazincbarcika, Ózd és Tisza-
újváros. Mikola Gergely, Encs polgármestere szerint 
nemcsak a tavalyi esztendő volt nehéz, de az idei is 
gondokkal indult. A fő probléma mindenhol az ener-
giaárak okozta válság. 

A B4 fő mozgatója a tapasztalatcsere. Janiczak Dávid, 
Ózd polgármestere úgy véli: minden városban mások 
a helyi sajátosságok, ám egymástól jó megoldási ja-
vaslatokat kapnak a városvezetők, amelyekkel saját 
településüket tudják szolgálni.

A 2019 óta tartó kapcsolat a B4-települések veze-
tői között már önmagában is formabontó. A januári 
eszmecserén a polgármesterek beszámoltak arról, 
hogy ki milyen nehézségekkel küzd. Dr. Fülöp György, 
Tiszaújváros polgármestere hangsúlyozta, hogy most 
az év legfontosabb döntésére készülnek, a költség-
vetés elfogadására, így jól jönnek a kihívásokra adott 
sajátos válaszok. 

Kazincbarcika polgármestere szerint 
éppen a tapasztalatcsere miatt fontos 
a találkozók folytatása.

— Én hiszem, hogy a megbeszélés hangulata, az 
egymás iránti tisztelet, a települések iránti tisztelet 
annak a záloga, hogy az elkövetkezendő időszakban 
is gyakran fogunk találkozni.

— fogalmazott Szitka Péter, az év első B4 találko-
zójának otthont adó Kazincbarcika polgármestere.

A B4-ek együttműködését a helyi televíziók idén is 
erősítik. A nézők továbbra is kéthetente pénteken 
láthatják a B4-híradót, amely a 4 borsodi város leg-
fontosabb eseményeit foglalja össze.

KÖZMEGHALLGATÁS 
2023
Kazincbarcika Város Önkormányzata megtartotta 
idei közmeghallgatását. A nyilvános fórumon az itt 
élőknek lehetőségük nyílt arra, hogy a város vezető-
inek közvetlenül tehessék fel kérdéseiket, és azokra 
válaszokat is kapjanak. Bár Kazincbarcikán minden 
esztendőben tartanak közmeghallgatást, de egyre 
kevesebben vesznek részt rajta.

Hajléktalanhelyzettel kapcsolatos problémák, távhő-
ellátással kapcsolatos kérdések, közterületi ügyek. 
Ilyen és ehhez hasonló témákban fogalmazták meg 
észrevételeiket azon városlakók, akik éltek a közme-
ghallgatás intézményével Kazincbarcikán. 

 A Mezey István Művészeti Központban megtartott 
eseményre előzetesen lehetett jelentkezni. Volt, aki 
magánjellegű problémával fordult a városvezetéshez. 
Az ügy személyes jellegénél fogva nem tartozott a 
testületre, de a családsegítő szolgálaton keresztül 
ígéretet kapott az érintett városlakó, hogy segítséget 
kap problémája megoldására.

Közügyek a terítéken

Szóba került a Borsodchem lakótelepen való par-
kolási és parkolóépítési kérdés, néhány városüze-
meltetési probléma, de a jelenlévők érdeklődtek a 
vízi komplexum beruházás részleteiről is, valamint 
érkeztek kérdések a közbiztonságot és a társashá-
zakat érintő témákban is.

„Minden évben tartunk közmeghallgatást, ahol 
elmondhatják véleményüket a városlakók.  
Ez egy lassan feledésbe merülő közjogi forma, 
mert a legtöbben e-mailt vagy levelet írnak.  
De gyorsan növekszik a KolorApp-ot használók 
száma is, így a közmeghallgatásra egyre keve-
sebben érkeznek. Ma már nem várják meg az 
emberek, hogy az közmeghallgatáson mond-
hassák el problémájukat, hanem gyorsabb 
választ remélve az egyéb formákat választják.”

— fogalmazott Klimon István alpolgármester.

Egyre több a bejelentési lehetőség

A városvezetők minden hozzájuk érkező egyedi pa-
nasz esetében igyekeznek segíteni azok orvoslásában.  
Így nem szükséges az itt élőknek a következő közmeg-
hallgatásig várniuk észrevételük megfogalmazásával, 
hanem azonnal bejelenthetik problémáikat.

EZ TÖRTÉNT
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A kinevezett kapitányságvezető számára nem ismeretlen Kazincbarcika. Korábbi 
munkája során többször kapott már feladatokat és megoldandó ügyeket váro-
sunkban, október óta pedig megbízott kapitányságvezetőként látta el teendőit.

Szépen ívelő életút

Nagy Gábor 1996 szeptembere óta dolgozik rendőrként: a Miskolci Rendőrkapi-
tányságon őrmesterként kezdte pályafutását. Először egyenruhásként, majd 1997 
októberétől nyomozóként, később főnyomozóként folytatta munkáját a Bűnügyi 
Osztályon. A B.-A.-Z. Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Igazgatóságán 
2005 és 2011 között főnyomozóként, majd kiemelt főnyomozóként dolgozott. 
Ekkor a Nemzeti Védelmi Szolgálatra vezényelték, ahol 2017-ig a rendőrség 
belső bűnmegelőzési szervénél dolgozott. Ezt követően, 2017 és 2018 között a 
Terrorelhárítási Központ felderítője volt, majd 2018-ban visszakerült a Nemze-
ti Védelmi Szolgálathoz mint regionális osztályvezető. Itt kereste meg Czinege 
László dandártábornok, és kérte fel a Kazincbarcikai Rendőrkapitányság kapi-
tányságvezetői feladatainak ellátására. 

Ismerős közeg Kazincbarcika

Nagy Gábor ismerős terepre érkezett 2022 októberében. A Nemzeti Védelmi 
Szolgálatnál a rendőr alezredes egyik területe volt Kazincbarcika, így ismerte a 
várost és a kapitányság vezetőit. Sőt, korábban nyomozóként is voltak ide köt-
hető ügyei. Néhány hónapos közvetlen munka után úgy véli: kiemelkedő a város 
közbiztonsági helyzete.

— Kazincbarcikán semmiképp sem rosszabb a helyzet, mint máshol, 
sőt, itt a rendőrség, a városőrség és a polgárőrség együttműködése 
eredményeként kiemelkedő a közbiztonsági helyzet. Ez tükröződik a 
bűncselekmények számában vagy a felderítési eredményesség vonat-
kozásában is. Az eredményes bűnügyi felderítő munkát például de-
cemberben Töreki Sándor bűnügyi országos rendőrfőkapitány-helyet-
tes oklevéllel köszönte meg a Kazincbarcikai Rendőrkapitányságnak. 

A munka folytatódik

A kinevezett rendőrkapitány több mint 26 éve szolgál a rendőrség kötelékében. 
Tapasztalata, gyakorlatiassága és kezdeményezőkészsége pedig mindenképpen 
stabilitást jelent a Kazincbarcikai Rendőrkapitányság számára. Nagy Gábor azt 
mondta: az eddig elért eredményeket mindenképpen meg kell tartani.

— Természetesen nem elégedhetünk meg sosem az aznapi eredmé-
nyekkel. Egy korábbi vezető gondolatát tudom osztani, miszerint ami 
tegnap csoda volt, az mára már elvárás. Úgy vélem, nincs olyan munka 

vagy eredmény, amin ne lehetne javítani. Főleg igaz ez annak tükrében, 
hogy a közelmúltban begyűrűzött nehézségek miatt már országosan is 
tapasztalható növekedésnek indult néhány területen a bűncselekmé-
nyek száma, és bár ez egyelőre kismértékű, de például a falopásokra 
emiatt különösen odafigyelünk. Új együttműködési formákat vezettünk 
be a NÉBIH-hel, és novemberben, valamint decemberben is közös ak-
ciókat tartottunk.

A kapitányságvezető szintén kiemelt feladatnak tartja új módszerek bevezetését 
a közlekedési akciók terén is. Ezt a 26-os főút rendkívül erős forgalma és leter-
heltsége is szükségessé teszi. Az ott tapasztalható dugók, valamint a közlekedési 
balesetek során tapasztalható lezárások szinte lehetetlenné teszik a közlekedést 
a nap bármely szakában, kiemelten a reggeli és a délutáni órákban. Ennek ja-
vítására a 26-oson már az év végén is voltak újszerű rendőri akciók, amelyek a 
jövőben is folytatódnak majd, hogy ne csak biztonságos, hanem élhető is legyen 
a közlekedés a főúton addig, amíg el nem készül az elkerülőút.

Nagy Gábor a jövőben azon fog dolgozni, hogy a különböző társszervekkel való 
együttműködés mellett még közvetlenebb legyen a rendőrség kapcsolattar-
tása az állampolgárokkal. Ezáltal a problémák hamarabb felszínre kerülnek, 
így gyorsabban születhet megoldás a felmerülő kérdésekre. A jövőben tehát a 
hatékonyság és a gyorsaság elsődleges szempont lesz Kazincbarcikán a bűn-
megelőzés szempontjából.

A város vezetői Kazincbarcika új rendőrkapitányának gratulálnak a kinevezéséhez, 
munkájához sok sikert kívánnak és bíznak a további sikeres együttműködésben.

ÁTVETTE KINEVEZÉSÉT  
NAGY GÁBOR RENDŐR ALEZREDES, 

A KAZINCBARCIKAI  
RENDŐRKAPITÁNYSÁG VEZETŐJE

Czinege László rendőr dandártábornok, Borsod-Abaúj-Zemplén várme-
gyei rendőrfőkapitány 2023. január 1-jei hatállyal nevezte ki Nagy Gábor 
rendőr alezredest a Kazincbarcikai Rendőrkapitányság vezetőjének.

PORTRÉ
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ISTEN ÉLTESSE KAROLINA NÉNIT!
Kócsák Istvánnét 90. születésnapja alkalmából köszöntötte december végén Klimon István alpolgármester. Az ünnepelt 
a miniszterelnöki emléklap mellé egy gyönyörű virágcsokrot is kapott a jeles napon.

Kócsák Istvánné Karolina néni Lénárddarócon született és nőtt fel, férjével is itt ismerkedett meg. Később Ormosbá-
nyára, majd 1954-ben Kazincbarcikára költöztek. Karolina néni meghatódva mesélt köszöntésekor életéről, lánya és fia 
születéséről. Férje halála után lánya családjához költözött, itt éli most mindennapjait. Bár látása és a hallása már nem 
a régi, igyekszik aktívan részt venni családja életében. Azt vallja, hogy hosszú életének titka a családdal együtt töltött, 
közös idő. Bár Karolina néni nem tudja mit hoz számára a jövő, de azt elárulta, hogy már nagyon várja a tavaszt. Ha kicsit 
megerősödik a lába, akkor talán újra belevág a kert gondozásába, mert azt mindig is nagyon szerette.

LOTTI AZ ÉV ELSŐ KAZINCBARCIKAI BABÁJA
Január 2-án, 13 óra 10 perckor született meg a Márton család első és a 2023-as esztendő szintén első kazincbarcikai 
babája, Lotti. Márton Norbert és Mártonné Osztermann Renáta kislánya 3840 grammal és 52 cm-rel látta meg a napvilágot. 

Lottit hazaérkezése után a hagyományokhoz hűen Kazincbarcika alpolgármestere, Dr. Makkai Orsolya és Pétervári György 
önkormányzati képviselő köszöntötte otthonában, és a város ajándékával érkeztek: vásárlási utalvánnyal, Kazincbarcika 
új városkönyvével, az Úti cél: Kolorcityvel, babajátékokkal és egy virágcsokorral. 

Az újdonsült család köszönettel fogadta az ajándékokat és elmesélték, hogy mindannyian jól vannak. Bár Lotti még is-
merkedik a világgal és néha hasfájással küzd, de jól alszik és gyönyörű, nyugodt baba.

Jó egészséget, sok boldogságot és hosszú életet kívánunk Márton Lottinak!

TÁJÉPÍTÉSZETI DÍJAT KAPOTT KAZINCBARCIKA
A Magyar Tájépítészek Szövetsége az idei Virágos Magyarország verseny keretében Kazincbarcika városának tájépíté-
szeti díjat adományozott még novemberben. Ezzel városunk az elmúlt több mint két évtized alatt 9 virágos elismerés 
birtokosává vált.

Virágos Város díj, Regionális különdíj, Arany Rózsa díj, Év Városa különdíj, a Magyar Önkormányzati Főkertészek Egye-
sületének különdíja. Ezek a címek egy ideje már megilletik Kazincbarcikát, év végén pedig egy újabbal, a Magyar  
Tájépítészek Szövetségének különdíjával gazdagodott a város. Az itt élők számára sokszor talán természetesnek tűnik 
a hatalmas zöldterület vagy a rengeteg virág, ami körültekintő tervezés és rendszeres gondoskodás eredménye. Hogy 
ez hosszú ideig ilyen legyen, ahhoz sok szakember odaadó munkájára van szükség.

A Magyar Tájépítészek Szövetsége a díjat a város területén az elmúlt időszakban végzett városrehabilitációs tevékeny-
ségek kiemelkedő szakmai színvonalú tájépítészeti beavatkozásaiért adta Kazincbarcikának.

Szitka Péter polgármester az oklevél megérkezésekor először Ózd városának gratulált, amely a legrangosabb elismerést, 
az Országos Arany Rózsa minőségi díjat kapta meg. (Ezt Kazincbarcika már a korábbi években megszerezte.)

„Az elmúlt évtizedek azt mutatják, hogy elismerésre méltó a Kazincbarcikán tevékenykedő szakemberek 
munkája, akik azért dolgoznak, hogy a város megjelenése mindig jobb legyen. Látva az elmúlt éveket, 
hiszem, hogy a következő esztendők is gazdagon jelentenek majd elismerő díjakat szakembereinknek.”

— fogalmazott az elismerő díj kapcsán Szitka Péter, Kazincbarcika polgármestere.

Szerkesztőségünk is gratulál az újabb kitüntető elismeréshez, sok ilyet kívánunk még városunknak!

SIKERREL ZÁRULT A KÖZÖSSÉGI FAÜLTETÉS
Kazincbarcika is részt vett a MOL-Új Európa Alapítvány VárosFa programjában. A mozgalom idén összesen 7000 facse-
metével segítette a települések fásítását, partnerségben az Agrárminisztériummal, a Megyei Jogú Városok Szövetségével 
és az Országos Erdészeti Szövetséggel.

Kazincbarcika a program keretében összesen 70 db fával gazdagodott. Többek között a Herbolyai-tónál, az Eötvös téren,  
a Völgy parkban, a Kertvárosi játszótéren, az Irinyi úti pihenőparkban, a Fő téren és a Radnóti téren ültettek el facsemetéket.

A városban rendkívül fontos a faállomány fiatalítása, Kazincbarcika ezért is tartotta fontosnak, hogy csatlakozzon az 
országos programhoz. Az elöregedett fák helyébe minden esetben legalább egy vagy attól több új fa kerül. Ezúttal a 
program résztvevői korai juhart, közönséges nyírt, amerikai hársot, nagylevelű hársot, pusztai szilt, magas kőrist, ezüst 
hársot és platánt ültettek.

RÖVID HÍREINK
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BOLDOG SZÜLETÉSNAPOT,  
KAZINCBARCIKA!
Kerek évforduló közeledik. Kazincbarcikát a Minisztertanács 1954. 
február 1-jén nyilvánította várossá, 2023-ban pedig már a 69. szüle-
tésnapját ünnepli városunk.

— Egyre kevesebben emlékezhetnek személyesen az 1954-es esemé-
nyekre. A 69 év alatt voltak mélypontok Kazincbarcika történetében, mint 
például a mostani globális hullámvölgy. Ez a fiatal város több nehézsé-
gen jutott már túl, a rendszerváltás környékén történtek ipar vidékként 
viselték meg Kazincbarcikát. Ám városunk nem a tétlen múltba révedést 
választotta, hanem találékonyan előrenézett.

— ezt a közelgő évforduló kapcsán mondta Katona Csaba történész.

Kazincbarcika több település összeolvadásából jött létre. Történelme városként 
még csak 69 esztendős, de elődtelepülései többszáz éves múltra tekintenek vissza.  

KÖZÖS ÜNNEP A MAGYAR KULTÚRA NAPJÁN
Egy színes város, ahol a gyerekek és a felnőttek, a kezdők és a profik mind ugyanazt ünnepelték. Idén Kazincbarcikán a kultúra egyik bázisának, 
az Egressy Béni Művelődési Központnak a bezárása miatt az Ádám Jenő Tagiskolában emlékeztek a résztvevők arra, hogy 200 évvel ezelőtt, 1823. 
január 22-én e napon tisztázta le Kölcsey Ferenc nemzeti imádságunk, a Himnusz kéziratát. 

Ebben az évben méltó, különleges, mégis meghitt ünnepi műsorral tisztelgett a magyar kultúra előtt Kazincbarcika. Az Ádám Jenő Tagiskola kórusa és a Pollack 
Mihály Általános Iskola diákjai is a saját nyelvükön fogalmazták meg és mutatták be, mit jelentenek számukra a kulturális értékek. Énekeltek, verseket mondtak, 
így ünnepelték a magyar kultúra megőrzéséért tevékenykedőket és az abban maradandót alkotók munkásságát. 

A magyar kultúra napját 1989 óta ünnepeljük hazánkban. Dr. Makkai Orsolya alpolgármester beszédében szólt a kultúrát első számú célpontként elérő válságos 
helyzetről, ami az Egressy Béni Művelődési Központ bezárásához vezetett, illetve kiemelte a Mezey István Művészeti Központ nyitvatartása miatti bizonytalanságot, 
de féltve beszélt az Egressy Béni Városi Könyvtár könyvállományáról, amelynek állagát csak megfelelő hőmérséklet biztosításával lehet szinten tartani. A szomorú 
tények azonban nem vették el a fókuszt a kultúra ünnepéről.

„Hiszem, hogy idén méltón fogjuk ünnepelni többek között a Kolorcity városmárka 10 éves születésnapját is. E kezdeményezés 2013-ban indult, 
és a mai napig színesíti Kazincbarcika kulturális és sportéletét, valamint a családok és a városlakók mindennapjait. Az idei ünnepet úgy kezdtük, 
hogy megjelent Kazincbarcika formabontó színes könyve, az Úti cél: Kolorcity.”

— közölte Dr. Makkai Orsolya.

A kiadvány jelentősége a magyar kultúra napján hatványozott, hiszen nem egyszerű a digitális eszközök világában előrukkolni egy könyvvel. A város alpolgármestere 
ezt mégis nagy szeretettel ajánlotta az ünnepség résztvevőinek figyelmébe. 

Az ünnepi műsor részeként adták át a Kazincbarcika Város Képviselő-testülete által 2007-ben alapított BarcikArt kitüntető díjat, amelyet 2023-ban Hegedűs János 
grafikus, festő vehetett át. A díjból évente egy adományozható a magyar kultúra napján azoknak a városban élő és alkotó, a városhoz kötődő személyeknek és 
közösségeknek, akik a művészetek, a kulturális élet területén kiemelkedő tevékenységet végeznek. 

Az ünnepség részeként Nagy Ervin Jászai Mari-díjas színművész előadása zárta az estet. A művész Babits, Petőfi, Pilinszky, Vörösmarty és kortárs versekkel tette 
igazán méltóvá a magyar kultúra napját 2023-ban Kazincbarcikán.

Arculata és szerepe a Borsodi Vegyipari Vállalattal, a mai BorsodChem Zrt.-vel 
együtt alakult, formálódott. Voltak és vannak felfelé ívelő időszakai, időről időre 
pedig küzd, hogy túléljen. Épp, ahogyan a történelem során megannyi település. 

Idén 10 éve, hogy megszületett Kazincbarcika túlélésének egyedi záloga.  
A Kolor city nemcsak színt hozott az addig szürke Kazincbarcikára, hanem olyan 
új tartalommal töltötte meg, amely lehetőséget adott az újjászületésre. És bár 
újra nehéz napok köszöntettek a városra, de hinni kell abban, hogy ebből is si-
kerül majd felállni. 

A közelgő születésnap és a Kolorcity kerek évfordulója kapcsán közös összeg-
zésre invitáljuk a városlakókat. A KolorTV Katona Csabával, a stand up stílusáról 
is híres történésszel indítja el Kazincbarcika témájú, új műsorsorozatát. A Magyar 
Nemzeti Levéltár Országos Levéltárának munkatársa ismerős lehet az itt élők 
számára: ő vonultatta fel a múlt történéseit az Úti cél: Kolorcity című, nemrég 
megjelent városkönyvben. A hamarosan induló beszélgetéssorozat Kazincbar-
cika 69 évének és városi rangja előtti múltjának legizgalmasabb szemelvényeit 
mutatja be mozgóképes formában. A sorozat a KolorTV-n, a YouTube-on és a 
Facebookon február 3-án, 18:00 órakor debütál.

KULTÚRA
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„Ezeken a koncerteken könnyedebb műfajok jelennek meg:  operettek, 
musicalrészletek, ünnepi- és örökzöld dallamok. A műsort hagyományos 
módon állítottuk össze, így megjelent benne énekkarunk, kamaraze-
nekarunk, ifjú énekes tehetségeink, néptáncos és társastáncos növen-
dékeink, valamint két sztárfellépő: Jancsó Dóra és Szolnoki Péter is.”

Az iskola hűséges rajongójaként tért haza

Az est egyik sztárfellépője Jancsó Dóra színművész-énekesnő volt, aki egykori 
kazincbarcikaiként lépett fel szülővárosában. A művésznő azt mondta: újévi kon-
certként nem volt kérdés számára, hogy szerepeljenek a repertoáron operettek 
és olyan örökzöld dallamok, amelyek a közönség nagy kedvencei.

„Olyan dalokat válogattunk, amiket ismerhet a közönség is. Az emberek 
szeretik, amikor a felcsendülő dal valami emléket idéz fel.”

— fogalmazott Jancsó Dóra. A színművész azt mondja, számára mindig külön
leges élmény Kazincbarcikára látogatni, mert szülővárosa jelenti az otthont, itt 
él családja, valamint itt laknak hozzátartozói és barátai is.

„De rajongója vagyok a Kodály Zoltán Alapfokú Művészeti Iskolának is. 
Ennek oka, hogy én magam is tanítok fiatalokat, így sok itt dolgozó ta-
nár kollégával ismerjük egymást. Nagyra becsülöm munkájukat, hiszen 
csodálatos dolgot csinálnak. Úgy vélem: mindegy, hogy a gyermekből 
később művész lesz-e vagy sem, mert pusztán az, amit a pedagógusok 
itt adnak nekik, az pótolhatatlan. Annyival többek lesznek általa, több 
lesz az életük és a személyiségük is.”

— zárta gondolatait a művésznő.

Az újévi koncert sikerét mi sem bizonyítja jobban, minthogy gyakorlatilag egymás 
után kétszer is sikerült megtöltenie a nézőteret a közönségnek. Mindkét alkalom-
mal vastapssal jutalmazták a produkciókat a közösen ünneplő kazincbarcikaiak.

DUPLÁN INDULT AZ ÚJ ÉV  
KAZINCBARCIKÁN

Kétszeresen is telt házas koncerttel kezdődött 2023 Kazincbarcikán.  
A Kodály Zoltán Alapfokú Művészeti Iskola és a Barcika Art Nonprofit 
Kft. közös szervezésében, a Kazincbarcikai Tankerületi Központ és  
Kazincbarcika Város Önkormányzatának támogatásával újévi koncert-
nek adott otthont a művészeti iskola aulája. Az intézmény a Harmónia 
Énekkarral, a Melódia Kamarazenekarral, a növendékekkel, Jancsó Dóra 
színművész-énekesnővel, valamint Szolnoki Péter zeneszerző-énekessel 
hozta el a legnépszerűbb operetteket, musicalslágereket és örökzöld 
dallamokat.

Az előzmények

Az újévi koncert megrendezése immár több évtizedre nyúlik vissza Kazincbarcikán. 
A Kodály Zoltán Alapfokú Művészeti Iskola korábbi igazgatója, Várkoly Imre álmod-
ta meg a programot, a Bécsi Filharmonikusok újévi koncertjének ötlete alapján. 
Az első előadásból aztán hagyomány lett, és minden év elején az Egressy Béni 
Művelődési Központ színházterme telt meg nézőkkel, hogy a résztvevők közösen 
köszöntsék az új évet a művészeti iskola tanárainak, növendékeinek műsorával.

A koncertsorozat sikere töretlen, ám 3 évvel ezelőtt a COVID-járvány parkolóra 
kényszerítette a programot, ami most, 2023-ban — remélhetőleg véglegesen 
— visszaállt az eredeti célkitűzéséhez.

Méltó és megfelelő

3 év kihagyás után az idei koncert helyszíne a Kodály Zoltán Alapfokú Művészeti 
Iskola aulája volt. Többek között ennek okáról is beszélt köszöntőjében Klimon 
István, Kazincbarcika alpolgármestere.

„Ez az új esztendő picit nehezen indult. Rendhagyó a helyszín, miután 
az eseménynek eddig otthont adó Egressy Béni Művelődési Központot 
az energiaárak robbanása miatt be kellett zárni. Bízunk abban, hogy a 
2024-es újévi koncert ismét az Egressy színházteremben kerülhet meg-
rendezésre, amely reményeink szerint egy felújításon is átesik addig.” 

— fogalmazott Klimon István. Az alpolgármester szerint ha vidáman kezdődik 
az év, akkor az vidáman is folytatódik. Így azt kívánta beszédében, hogy legyen 
ez így 2023ban.

Az év egyik legjelentősebb bemutatkozása

Az újévi koncert nemcsak a növendékek bemutatkozásáról szól, a tanárok is sze-
retik megmutatni magukat a közönségnek. Ez kiváló alkalom arra, hogy a város 
közönsége nemcsak sztárvendégeket, hanem a művészeti iskolát is másfajta 
arculattal láthatja megjelenni. Ezt már Kerek Gábor intézményvezető mondta.

IX.ÉVF. 1. SZÁM • 2023.01.27.
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KOLORCITY KAZINCBARCIKA SC   
HELYZETJELENTÉS  
AZ ÚJ BAJNOKSÁG ELŐTT

Emelni kívánják az infrastruktúranívót is, hogy mindenkit a Kolorcity Arénához 
méltóan fogadhassanak. A cél, hogy a játékosok felelősségtudattal húzzák fel a 
kék-sárga mezt. Nemes ügyek mögé is állnak, mint a  cipősdoboz-akció vagy 
a kutyamenhely-támogatás, vagyis a közösségi kohézió is annyira fontos, mint 
a profizmus.

A KBSC büszke országos hírű szakembereire, és mindent megtesz maradásukért. 
Az utánpótlás-nevelést, a tehetséggondozást és a női labdarúgást is igyekeznek 
minél magasabb színvonalra fejleszteni, agilis vezetőkkel és edzőkkel együtt dol-
gozva. Extra cél a mérkőzések családokat is vonzó miliője, hogy a kazincbarcikai 
labdarúgás újra régi fényében csillogjon.

A KBSC meccsek soros hazai elővételes jegyei a Mezey István Művészeti  
Központban vásárolhatóak meg, illetve online a kolorcity.hu és a kbsc.hu oldalán.

Sikeres őszi szezon után, az ünnepeket követően, új lendülettel vágott 
neki az új évnek a KBSC. Az NB II-es csapatnak csak pár hete volt, hogy 
felkészüljön az első bajnokira. A fiúk január 29-én a Békéscsabát fo-
gadják a Kolorcity Arénában, a Merkantil Bank Liga 21. fordulójában.

A csapat a 2022-ben elért sikerek mentén szeretne továbbhaladni: egy igazi 
kék-sárga családot építve, lelkes gyerek és felnőtt sportolókkal, jó kvalitású 
edzőkkel, együtt rezgő szülőkkel és szurkolókkal. Varga Attila NB II-es férfi csa-
pata a sikerek mellett egy szerethető mintaközösség is.

A klubra is hat a válság, de megfontoltan döntöttek, hol korlátoznak. A felkészü-
lés végig itthon zajlott, és olyan edzőmeccseket szerveztek, melyek előrelépést 
jelentenek. Sérülés okán kieső játékosokat is pótolni kellett.

„Új védőnk, a paksi Szekszárdi Milán jól szerepelt első meccsein.  
Felvidéki igazolásunkhoz, a középpályás Kovács Bencéhez is nagy  
reményeket fűzünk.”

— közölte Göndör Judit, a KBSC PR és kommunikációs vezetője.

Ősszel jól zárt a KBSC, de a kiegyensúlyozott bajnokságban minden gól és min-
den pont számít. A cél a stabil rajt és a bennmaradás.

A férfi röplabda Extraliga alapszakaszának utolsó fordulójában min-
denképpen győznie kellett a Vegyész RC Kazincbarcikának, hogy a kö-
zépszakaszban a felsőházban, azaz a legjobb 4 között szerepelhessen. 
A január 22-i, Kaposvár elleni találkozón Toronyai Miklós tanítványai 
esélyt sem adtak a somogyiaknak, és magabiztos győzelmet arattak. 

A két együttes őszi mérkőzésén a Kaposvár nyert 3-0-ra hazai pályán, de a somo-
gyiak az utóbbi hetekben nem voltak jó formában, hiszen legutóbb 3-0-ra kikaptak 
a Debrecentől. Így a mostani csata mindkét gárda számára komoly téttel bírt. 

A képlet rendkívül egyszerű volt: amelyik csapat nyer, az bekerül a felsőházba. 
Az első játszmában el is húzott 3 ponttal a hazai alakulat. A házigazdák végig 
uralták a szettet, és végül 25-19-re meg is nyerték azt.

A folytatásban is rendre a barcikai együttes akarata érvényesült. Blázsovics  
ihletett formában röplabdázott, egymás után 3 ászt ütött, és a kaposvári mester időkérései sem segítettek. A végjátékban kicsit magukra találtak a dunántúliak,  
ám hiába nyújtott jó teljesítményt Bögöly, a házigazdák ezt a játszmát is megnyerték, 25-21-re. 

A harmadik szakasz tétje a Kaposvár számára a meccsben maradás volt, és ennek megfelelően jól kezdtek, hiszen 3-1-re vezettek. A Vegyész azonban összekapta 
magát, és gyorsan fordított, 10-5-nél pedig úgy tűnt, hogy a somogyiaknak nem lesz esélyük a győzelemre. 

Valóban így lett: a barcikai együttes a játszmát 25-16-ra, a mérkőzést pedig 3-0-ra nyerte meg.

Elég nagy volt a tét, ennek megfelelően mind a két oldalon elég sok volt a hiba. Ezt mi tudtuk a leghamarabb lekezelni agresszív szervákkal,  
és ez hozta magával a blokkot, valamint a mezőnymunkánkat, így mindig el tudtunk lépni pár ponttal, és a végén elég simára alakult a győzelem.

— így értékelte a találkozót Toronyai Miklós, a Vegyész RC Kazincbarcika vezetőedzője.

A folytatásban a Vegyész a felsőházban a legjobb 4 együttes között szerepel. Az első mérkőzését a DEAC ellen, idegenben játssza, februárban pedig a Magyar Kupa 
elődöntőjében ismét összeméri tudását a kaposvári csapattal.  

A FELSŐHÁZBA JUTOTT  
A KAZINCBARCIKA
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DIÁKOLIMPIÁT NYERT A SZALÉZI 
SZENT FERENC GIMNÁZIUM
Első lett a Diákolimpián a Szalézi Szent Ferenc Gimnázium csapata. A verseny-
zők az atlétika versenyszámban, magasugrásban értek el kiugró eredményt.  
A meglepő győzelmet követően az intézmény most arra készül, hogy újra meg-
mérettessék magukat.

A Szalézi Szent Ferenc Gimnáziumnak mostanáig nem volt kiemelkedő eredménye 
atlétikában. A Diákolimpiára mégis magas- és távolugrás versenyszámokban állt 
össze egy ütős fiúcsapat. A diákok ősszel kezdték meg a felkészülést az atlétika 
ügyességi és váltófutó csapatbajnokságra. 

VÁLTOZÁS, KIHÍVÁSOK, ELSZÁNTSÁG
Elemi személyi változás előtt áll a KKSE. A csapat bajnoki szezonra 
való készülését az energiaárak drasztikus emelkedése nehezíti, de  
a kihívások ellenére a jövőre koncentrálnak. 

A KKSE elnökhelyettesétől, Ponyi Zoltántól megtudtuk, hogy Ölschléger József 
elnök — egészségi állapota miatt — mintegy 3 évtized után beadta a felmon-
dását és a közgyűlés új elnököt szavaz meg.

— József 1994 óta rengeteget tett az egyesületért, így ez a bejelentés 
egy rendkívül szomorú fordulat számunkra.

— fogalmazott Ponyi Zoltán.

Közben január 9-én elkezdődött a tavaszi szezon felkészülési időszaka a KKSE 
12 csapata számára. Komoly eredményük az NB II-ben játszó női és férfi csa-
pat, de büszkék a kiváló utánpótlás-nevelésre is, hiszen több NB I-es akadémia 
igazoltatta már játékosaikat.

— Célunk észszerű meneteléssel haladni. Nem akarjuk rögtön ledön-
teni a kínai nagy falat, hanem alapos munkával tesszük a dolgunkat.

— árulta el Ponyi Zoltán, hogyan törnek minél magasabb szintű játékra és 
fejlődésre.

Lassan kialakul a bajnokság menete is. Az utánpótlásban január, a felnőtt kor-
osztályban február végén indulnak a mérkőzések. Addig folyamatos a tavaszi 
bajnokságra készülés. Az elnökhelyettes szerint sajnos hátráltatja az egyesületet 
az infláció és az energiaárak emelkedése, hiszen ezekből közvetve sok negatív 
tényező ered, de egyéb technikai problémával is szembe kell nézniük. Termé-
szetesen nem adják fel, a téli nehézségeken túltekintve igyekeznek az edzésekre 
és a meccsekre koncentrálni. 

„Mindössze egy hónapunk volt a verseny előtt. Nem gyakoroltunk, és 
nem is voltak olyan feltételeink, mint a többi iskolának. Bár egy hó-
nap alatt nem tudtunk úgy felkészülni, hogy ott szálljunk be, ahol kell,  
de szerintem jobban nem is sikerülhetett volna.”

— fogalmazott Kiss Bence, a csapat egyik tagja.

A Szalézi Szent Ferenc Gimnázium diákjai a megyei versenyt megnyerve, a szintet 
elérve jutottak az országos döntőbe, amelyet októberben rendeztek Kecskeméten. 

„A versenyre folyamatosan érkeztek a csapatok, fokozódott a hangulat, 
és egyre jobban éreztük mi is magunkat. Ahogyan emelkedett a meg-
ugrandó magasság, egyre jobban izgultunk, hiszen győzni akartunk.”

— idézte vissza a végső megmérettetés napját Toma Ádám, a Szalézi Szent 
Ferenc Gimnázium versenyzője.

A kazincbarcikai gimnazisták magas- és távolugrásban indultak, és bár korábban 
nem atletizáltak, de mindannyian sportmúlttal rendelkeznek.

„Intézményünkben eddig ilyen szintű atlétikai felkészítés nem volt. 
Talán éppen ezért is meglepő volt az eredmény, de nagyon örülök neki. 
A Szalézi csapata olyan versenyzőket is maga mögé utasított, akik 
egyébként esélyesek voltak a győzelemre.

— mondta Balla Árpád, a gimnázium igazgatója.

A diákok győzelmük után újra megmérettetik magukat a Diákolimpián.
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Két utánpótlás csapattal megcélozzák az első osztályt és toborzást indítanak.  
Minél több gyereket kívánnak bevonni sportágukba, szemben a labdarúgás elszívó 
erejével. Ponyi Zoltán azt mondja, fontos a folytonos utánpótlás minden korosz-
tályban, hogy a gyerekeknek legyen csapatuk, és ne essenek ki a versenyzésből. 
A felnőtt meccseknek ugyan tekintélyes a nézőszáma, de a csapatok igyekeznek 
úgy játszani, hogy a lelátón is minél több szurkoló legyen. 
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Hetven éve él imádott szülővárosában a nyugalmazott gasztronómiai szakember, aki a külvilágot kóstolgatva sem tudta soha máshol elkép-
zelni az életét. Sokszorosan részt vett a város építésében önkéntelenül, majd önkéntesen. Egy született lokálpatrióta, aki itt volt csecsemő, 
kisgyerek, kisdobos, úttörő, a hógolyócsatában barcikai gyerek a kazinciakkal szemben, tanuló, tanító, dolgozó, alkotó, mester és nyugdíjas. 

Emlékei letűnt szenes csillékben robognak és megfürödnek a Mátyás-patakban. A régi Kazincbarcikán büszkén mindenkit ismert, de a mai 
Kazincbarcika utcáin is rengetegen köszöntik. Ő, ha kell megvédi városát, és nemcsak jó hírét viszi, de állhatatosan megmutatja és bizonyítja 

a messziről jötteknek, hogy meséinek csoda-Kazincbarcikája a szavain túl is létezik. 

Ő Lövey Zoltán,  
akinek mindig a hazafelé a legkedvesebb úti célja.

LÖVEY ZOLTÁN DÍSZPOLGÁR, AZ ÚTI CÉL: KOLORCITY KRÓNIKÁSA 
HÉT ÉVTIZEDNYI SZAKADATLAN HŰSÉG KAZINCBARCIKÁHOZ 

Az Úti cél: Kolorcity, Kazincbarcika formabontó színes könyve a Mezey Művészeti Központban és az Álomgyár könyvesboltban 
is beszerezhető. Jár hozzá egy ajándék megtévesztő könyvjelző, amely a QR-kódon túl filmeket jelez, egy-egy fejezet 

szereplőinek történetét.


