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EGRESSY BÉNI VÁROSI KÖNYVTÁR

Minősített Könyvtár Cím 
elismerést kaptak
Az Egressy Béni Városi Könyvtár 2021. január 22-én, a Magyar Kul-
túra Napján online díjátadón vette át a Minősített Könyvtár Cím elis-
merést az Emberi Erőforrások Minisztériuma által szervezett virtuá-
lis ünnepségen. A rangos elismerést 5 éven keresztül birtokolhatja a 
könyvtár. A Minősített Könyvtár Címet azok a könyvtárak kaphatják 
meg, akik munkájuk során alkalmazzák a teljes körű minőségbizto-
sítás rendszerét.

A teljes körű minőségmenedzs-
ment, a TQM alkalmazása a könyv-
tárakban komoly adminisztrációs 
munkát jelent. A munkafolyama-
tok és a tevékenységek doku-
mentálása mellett azonban csak 
abban a könyvtárban működik jól 
ez a rendszer, ahol a vezető elkö-
telezettsége mellett a kollégák is 
magukénak érzik. A belső munka 
mellett be kell vonni a használó-
kat is, hiszen nélkülük nem lehet 
javítani a végzett munkán és nem 
lehet előre gondolkodni, tervezni. 
A kazincbarcikai Egressy Béni Vá-
rosi Könyvtárban hosszú évek óta 
alkalmazzák a minőségbiztosítás 
különböző szeleteit. Valójában ak-
kor teljesedett ki ez a munka, ami-
kor 2014-ben megnyitotta kapuit 
az új telephely.

Megalakult a Minőségirányítási 
Tanács és elkészült a Minőségirá-
nyítási Kézikönyv, melyet folyama-
tosan felülvizsgáltak, javítottak és 
pótolták a hiányzó területeket. A 
könyvtárosok különböző tovább-
képzéseken és tréningeken vet-
tek részt. A 2020. évben benyújtott 
pályázat előzményeként 2019-ben 
készült el a könyvtár önértékelése, 
mely alapján készült a benyújtandó 
pályázati anyag. 2020 júliusában 
két fő szakértő helyszíni ellenőr-
zése következett, majd a pozitív 
elbírálásról 2020 novemberében 
értesült a könyvtár.
A könyvtár tervei között szerepel 
a használók elégedettségének nö-
velése, a partneri hálózat bővítése 
és a minőségi szakmai munka to-
vábbi eredményes működtetése.

MÁRCIUS 15.

Ünnepi megemlékezés a 
KolorTV csatornáján
A kormányzati döntés értelmében, 
miszerint továbbra sem tarthatók 
közösségi rendezvények idén el-
marad az 1848-as forradalom és 
szabadságharc tiszteletére rende-
zett városi ünnepség Kazincbarci-
kán. Szitka Péter polgármester és 
Klimon István alpolgármester a Jó-
kai szobornál koszorút helyeznek 
el március 15-én , így tisztelegve 

a forradalom és szabadságharc 
hősei előtt. 
Rendhagyó módon a KolorTV csa-
tornáján tekinthető meg ez alka-
lomból ünnepi műsor 18 órától. Az 
összeállításban Jancsó Dóra és 
Jenei Gábor színművészek sze-
repelnek, akik verssel, prózával 
és dalokkal emlékeznek a neves 
eseményre.

„SZÍNEZZÜK TOVÁBB KAZINCBARCIKÁT”

Újabb épületdekorációs 
pályázatok indulnak
A Barcika Art Kft. újabb épületdekorációs pályázatokat hirdet a Mátyás 
király út 1-7. szám alatti homlokzat és a KolorCity Aréna falfelületeire. 

Egyedi tervezésű, több részből és többféle technikával készült installáció 
tervezésére várják a munkákat, melyek a város, a városmárka, a házfal 
esetében a kerékpározás, az arénánál pedig a labdarúgás szoros kap-
csolatát jelenítik meg, hirdetve ezzel a mozgás szeretetét, az egészsé-
ges életmódot. Kazincbarcikán és térségében 2013-ban elindult egy új 
térségi imázs felépítése. A Kolorcity Kazincbarcika koncepció újszerűsé-
get, kreativitást, kísérletező szellemet és a városban meglévő értékek 
újraértelmezését foglalja magában. Ehhez az elképzeléshez illeszkedve 
2013 és 2020 között közel negyven kazincbarcikai lakó- és középü-
let egy-egy homlokzata újult meg, kreatív alkotások elhelyezésével.
A pályaművekkel szemben elvárás, hogy illeszkedjenek a Kolorcity-kon-
cepcióhoz. A pályázatokra kizárólag csak új, saját, máshol még nem 
látható alkotásokkal lehet jelentkezni. 
A részletes kiírás és pályázati dokumentumok a kolorcity.hu és a kolor-
line.hu oldalon találhatók március 1-jétől

A „Színezzük tovább Kazincbarcikát” program a TOP-7.1.1-16-H-
ESZA-2020-02027 projektszámú pályázat támogatásával valósul meg.

BURINDA ZSOMBOR

ÖSSZEGYŰLT A  
730 MILLIÓ FORINT

Összegyűlt az SMA-1-es típu-
sú betegségben szenvedő ka-
zincbarcikai Burinda Zsombor 
gyógy kezeléséhez szükséges 
730 millió forint. A kisfiú közös-
ségi médiaoldalán Burinda Sza-
bina, Zsombi anyukája számolt 
be a nagyszerű hírről.

Zsombi számláján már rendelke-
zésre áll az az összeg, amely egy 
új élet kezdetét jelentheti számá-
ra – olvasható a kisfiú közösségi 
médiaoldalán. Burinda Szabina, 
Zsombor édesanyja a KolorTV 
stábjának elmondta, hogy egy na-
gyon nehéz és hosszú gyűjtésen 
vannak túl. Az elmúlt bő fél évben 
nagyszerű embereket, vállalko-

zókat, szervezeteket, civil egye-
sületeket, segítőket, magánembe-
reket ismertek meg a jótékonysági 
akciók, kezdeményezések során. 
A gyógy kezeléshez szükséges 
maradék összeget a Duna Bonum 
Alapítvány pótolta ki egy hatalmas 
összeggel, ami egy óriási harc és 
menetelés végét jelzi – tette hozzá 
Szabina. A gyűjtés vége a következő 
időszak kezdetét is jelenti, ez pedig 
maga a gyógy kezelés, valamint az 
ehhez szükséges vizsgálatok.
A vizsgálatok február 25-én kez-
dődnek majd, ezek valószínűleg két 
napot fognak igénybe venni. Ha min-
dent rendben találnak Zsombornál, 
akkor március 10-én kaphatja meg 
a gyógykezelést a kisfiú.

KÖLTSÉGVETÉS

Március végén derül ki, kapnak-e kormányzati 
támogatást a 25 ezer főnél nagyobb lélekszámú 

települések az állam által elvont források pótlására
A Miniszterelnökséget vezető miniszter, Gulyás Gergely február 17-
én hívta egyeztetésre a 25 ezer főnél nagyobb lakosságszámmal 
rendelkező települések első számú vezetőit – köztük Szitka Pétert, 
Kazincbarcika polgármesterét – a tavalyi adóelvonások kompenzálása 
ügyében. A találkozón csupán annyi derült ki, hogy az érintett városve-
zetőkkel márciusban – a költségvetés elfogadását követően- folyta-
tódhatnak a tárgyalások.

Lapunkban többször olvashattak 
már arról, hogy tavaly a kormány a 
vírushelyzetre hivatkozva elvonta 
a településektől a gépjárműadót, a 
reklámhordozók utáni építmény-
adó fizetési kötelezettségből 
származó bevételt, adóemelési 
stopot vezetett be, valamint felére 
csökkentette a kis és középvállal-
kozások iparűzési adóját. Minde-
mellett a szolidaritási hozzájárulás 
és a vírus elleni védekezés költsé-
gei is tovább terhelik a települé-
sek költségvetését. Kazincbarcika 
esetében ez az összeg 1.7 milliárd 
forint, amit a városnak önállóan 
kellene kigazdálkodnia. 

A Kormány a forráselvonások beje-
lentésekor ígéretet tett arra, hogy az 
önkormányzatok veszteségét va-
lamilyen formában kárpótolja majd. 
Egy január 14-ei kormányrendelet 
szerint a 25 ezres lélekszám alatti 
települések automatikusan jogosul-
tak a kiesés teljes kompenzálásá-
ra. A nagyobbak számára azonban 
későbbi, egyedi egyeztetést ígér-
tek. Gulyás Gergely február 17-én 
a 25 ezernél több lakosú telepü-
lések polgármestereivel tárgyalt, 
ahol a Pénzügyminisztérium és a 
Belügyminisztérium államtitkárai-
val közösen meghallgatták az ön-
kormányzatok helyzetértékelését. 

A kompenzáció mértékéről semmi nem derült ki

Az államnak fizetendő szolidari-
tási hozzájárulás (mely városunk 
esetében évente kb. 1 milliárd fo-
rint körüli összeg) mellett a hiány-
zó források drasztikusan érintik 
az önkormányzati intézményeket, 
bölcsődéket, óvodákat és cégeket, 
a városüzemeltetést, valamint az 
egészségügyi alapellátást, idősel-
látást, hiszen ezeken a területe-
ken is minimálisra kell redukálni a 
kiadásokat akár további leépítések, 
vagy a feladatellátás színvonalának 
csökkentése árán is.
– A miniszteri találkozón az ország 
különböző területeiről nagyjából 
20-22 olyan polgármester talál-
kozott, akik hasonló nagyságrend-
del bírnak, mint a mi városunk. A 
költségvetés tervezésnél egy ilyen 
mértékű bevételkiesés mindannyi-
unk véleménye szerint létszám-
leépítés és erőteljes feladatelha-
gyás nélkül nem oldható meg. Ha 
az elvonást nem kompenzálja tel-
jesen vagy részben a kormány, 
az ezt irányozza elő. Mindezt nem 
azért, mert bénák a polgármeste-

rek vagy az önkormányzati kép-
viselők – függetlenül a párthova-
tartozástól –, hanem ez egy olyan 
nagymértékű forráskiesés, amit 
anélkül, hogy drasztikusan bele-
nyúlnánk a működésbe, nem lehet 
túlélni – mondta el a találkozó kap-
csán Szitka Péter.
Gulyás Gergely az egyeztetésen 
annyit elárult, hogy a városok alap-
vető működését és a fejlesztéseket 
szorgalmazni akarják. Elhangzott 
az is, hogy azoknak a települések-
nek, amelynek vannak aranytar-
talékai, lekötései, a kormányzat 
elvárja, hogy most beforgassák 
a pandémiára költött források és 
egyéb más kötelezően ellátandó 
feladatok kompenzálására.
Észak-Magyarországon a városok 
90 %-a – beleértve Ózdot és Ka-
zincbarcikát is – ilyen jellegű tarta-
lékokkal nem rendelkezik. 
Kazincbarcikának fel van építve egy 
hosszabb távú gazdálkodási stra-
tégia, fejlesztési tervek, amiknek 
a kormányzati támogatására már 
ígéret van.

Az esetleges kormányzati kom-
penzálás kritériumairól, hogy 
ezeket milyen elvek alapján 
fogják kidolgozni, nem nyilat-
kozott Gulyás Gergely. Annyit 
ígért, hogy márciusban szemé-
lyes elbeszélgetésen tudja majd 
meg minden egyes városveze-

tő, hogy mire számíthat. A tárgya-
lásokat követően, áprilisban szü-
letik meg az ezzel kapcsolatos 
kormánydöntés, és leghamarabb 
májusban juthat el az önkormány-
zatokhoz a meghatározott kom-
penzációs forrás, ha egyáltalán 
lesz ilyen.

A települések költségvetését jogszabályi 
kötelezettségek miatt március 1-jéig, vagyis az ígért 

személyes egyeztetések előtt el kell készíteni. A 
kormány további megszorítási intézkedései tudatának 

hiányában bizonytalanságokkal teli anyag várható.

– A kötelezően ellátandó fel-
adatok – többek között a téli 
síktalanítás, a hóeltakarítás, a 
szociális feladatok, az idős- és 
óvodai, egészségügyi alapellátás 
–a prioritás. Ezek minden felett 
és előtt állnak. Amik a várost vá-
rossá teszik, mint például a kul-
turális és sportesemények, az 
ehhez és a városkép megújítá-
sához kapcsolódó beruházások, 
amik a várost élhetőbbé teszik, 
egyelőre kilátástalanná váltak 
a kormányzati segítség nélkül. 
Ez egy olyan dolog, mint amikor 
egy család megtervezi egy évre 
előre, hova megy nyaralni, emel-
lett pedig mit tud otthon kicse-
rélni, milyen jövőt rajzol fel ma-
gának. Ezek után egyszer csak 
azt mondják, hogy az egyik ke-
reső szülő keresete egészében 
kiesik. Az előre nem tervezhető 
események nagyon megnehe-
zítik a költségvetés elfogadását. 
Demeter Zoltán, országgyűlési 
képviselővel egyeztettünk a té-
mában. A 890 milliós szolidaritá-

si hozzájárulást már biztosan nem 
fogja figyelembe venni a kormány. 
Az adóelvonások és a koronavírus 
elleni védekezés miatt kieső 824 
millió forint kompenzálására ígé-
retet kaptunk tőle, ami számomra 
megnyugtató, és ezúton is köszön-
jük – mondta Szitka Péter polgár-
mester. A városvezető hozzátette, 
hogy az állami kompenzáció ösz-
szegének ismerete nélkül is el kell 
készíteni Kazincbarcika 2021. évi 
költségvetését. A szokásoktól el-
térően idén egy úgynevezett állami 
kompenzációs összeg elnevezé-
sű sort jelölnek meg a tervezet-
ben, ahová az az összeg kerül, amit 
szeretnének megkapni a Magyar 
Államtól, így mindenképpen jelzik, 
hogy terveznek a kieső bevételek 
pótlásával. Szitka Péter kiemelte, 
hogy jobb lenne, ha a kormány a 
kiszámítható jövő érdekében a 
megszorító intézkedésekről – az 
eddigi gyakorlattal ellentétben – 
még a döntés előtt tájékoztatná 
az önkormányzatokat a várható 
költségkiesésről.
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KAZINCBARCIKAI ÖNKORMÁNYZATI RENDÉSZET!

HATÉKONYABB PROBLÉMAMEGOLDÁS A CÉL
Idén március 1-jétől kisebb szervezeti átalakítással a Kazincbarci-
kai Önkormányzati Rendészet a polgármesteri hivatal városüze-
meltetési osztályának egyik csoportjaként működik tovább. Az 
integráció célja, hogy az eddigieknél is hatékonyabbá és gyorsabbá 
válhasson a felmerülő problémák megoldása, a beolvasztás még 
szorosabb együttműködésre, az engedélyezési és ellenőrzési fel-
adatok összhangjának magasabb szintre emelésére ad lehetősé-
get.

– Mivel a rendészet munkatár-
sai folyamatosan járják a vá-
rost, közvetlen kapcsolatba 
kerülnek a lakossággal, ezért 
a városüzemeltetési osztály-
nak nagy segítséget jelent 
majd, hogy azonnal tudják je-
lezni a felmerülő problémákat. 
A KolorAPP városüzemelteté-
si applikáción keresztül kiala-
kult interaktív kapcsolat az itt 
élő emberekkel, és a rendészet-
tel való gyorsabb kommuniká-
ció további fejlődési potenciált 
jelent – mondta el Szitka Péter 
polgármester.
– A rendészek a munkájuk so-
rán azonnali visszajelzést tud-

nak küldeni nekünk a városban 
történő eseményekről, meghi-
básodásokról, szélsőségesebb 
esetekben rongálásokról. Nagy 
segítséget jelent, hogy figye-
lemmel tudják kísérni, milyen 
időszakban és hol jelentkez-
nek a városban forgalmi torló-
dások. A forgalmi szabályozás 
területén is véleményt tudnak 
alkotni, amellyel segíthetjük az 
önkormányzatot, városveze-
tést megalapozott döntések 
meghozatalában - sorolta fel az 
együttműködés hatékonyságát 
elősegítő helyzeteket Halász 
Béla, a városüzemeltetési
osztály vezetője.

Ha a figyelmeztetés nem vezet célra, akkor büntetéssel 
szükséges visszaszorítani a szabálytalanságokat

A rendészet munkája so-
rán a közterületen elkövetett 
szabálysértések közül a leg-
gyakoribbak a köztisztasági 
és közlekedéssel kapcsolatos 
szabálysértések, a közterüle-
ti alkoholfogyasztás, ritkábban a 
csendháborítás és a közerkölcs 
megsértése. 
– Kazincbarcika alapvetően egy 
nyugodt, biztonságos város. A 
legtöbb általunk tapasztalt sza-

bálysértés a közlekedéssel kap-
csolatos. Több esetben figyel-
meztetünk vagy akár büntetünk 
meg járdán, térkövön, füvön 
parkoló autósokat, az Egressy 
úton szabálytalanul várakozó 
futárcégeket, akik járműveikkel 
elállják a forgalmi sávot, és ezzel 
fennakadást okoznak a belvárosi 
közlekedésben – árulta el Fodor 
Gábor, a Kazincbarcikai Önkor-
mányzati Rendészet vezetője.

A szabálysértések során a bün-
tetés történhet a helyszínen, il-
letve szabálysértési, közigaz-
gatási eljárás során. A büntetés 
kiszabását a rendészet mun-
katársai az intézkedés során 
mérlegelik, a szabálysértés sú-
lyosságától függően. A körül-
mények figyelembevételével 
döntenek, hogy figyelmeztetést 

alkalmaznak, bírságolnak vagy 
feljelentéssel élnek. Vannak 
olyan szabálysértések is, ami-
kor már a figyelmeztetés ke-
vés: ha az elkövetővel szemben 
már több esetben volt intézke-
dés, súlyos a jogsértés, esetleg 
nagyban sértette a városképi 
szempontokat vagy a közterü-
leti rendet. 

– Ha valaki „beszántja” a zöld fe-
lülelet, mert csak ott talál par-
kolóhelyet, vagy a roncsautóját 
többszöri felszólításra se szál-
líttatja el, az számíthat rá, hogy 
komoly büntetést kap. Enyhébb 
esetekben, ha esetleg egy csa-
ládi ház tulajdonosánál az ingat-
lana előtt lévő növényzet aka-
dályozza a forgalmi útra való 
kilátást, akkor természetesen 
először felhívjuk erre a figyel-
met, és lehetőséget biztosítunk 
a probléma megoldására. Nem az 
a célunk, hogy minden esetben 
büntessünk, hanem hogy meg-
óvjuk a városképet, az épített 
környezetünket és természete-
sen elhárítsuk az esetleges ve-
szélyeket. Igyekszünk első kör-
ben minden esetben, amikor a 
jogszabály azt lehetővé teszi, 
rugalmasak és együttműködőek 
lenni a lakossággal, de bizonyos 
esetekben sajnos alkalmaznunk 
kell komolyabb büntetéseket is: 

pénzbírság vagy feljelentés for-
májában – erősítette meg a ren-
dészet vezetője. 
A szabálysértéseken túl a ren-
dészek a helyi önkormányzati 
rendeletekben foglalt szabályok 
betartását is ellenőrzik, de szo-
ros az együttműködésük a pol-
gármesteri hivatal osztályaival, a 
védőnői szolgálattal, családsegí-
tő és gyermekjóléti központtal, 
az önkormányzati képviselők-
kel, kiemelten a rendőrséggel, a 
katasztrófavédelemmel, a men-
tőszolgálattal. 
A kóbor ebek befogása, a ku-
tyamentés is kiemelt felada-
ta a rendészetnek. Fodor Gá-
bor elmondta, ezen a téren 
szoros kapcsolatot alakítottak ki 
az önkormányzattal már egy éve  
együttműködő Borsod Állatvé-
dő Alapítvánnyal, hiszen a befo-
gott kutyákat náluk helyezik el, 
ha nem tudják visszajuttatni a 
gazdájuknak.

Ha valaki „beszántja” a zöld felületet, számíthat rá,  Ha valaki „beszántja” a zöld felületet, számíthat rá,  
hogy komoly büntetést kaphogy komoly büntetést kap

A kóbor ebek befogása, a kutyamentés is kiemelt feladata A kóbor ebek befogása, a kutyamentés is kiemelt feladata 
a rendészetneka rendészetnek

Sok használaton kívüli autó Sok használaton kívüli autó 
van a városbanvan a városban

Ha többszöri felszólításra sem viszik el az autót,  Ha többszöri felszólításra sem viszik el az autót,  
akkor jön a büntetésakkor jön a büntetés

Fűre nemcsak lépni, de parkolni is tilosFűre nemcsak lépni, de parkolni is tilos

Sok esetben nem a megfelelő helyen parkolnak az autókSok esetben nem a megfelelő helyen parkolnak az autók

Herbolyán illegális szemétlerakót lepleztek le a rendészekHerbolyán illegális szemétlerakót lepleztek le a rendészek
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BORSODC H E M

FELMINŐSÍTETTÉK A CÉGET
A BorsodChem az EcoVadis nemzetközi minősítő szervezet legfrissebb 
felmérése alapján első ízben nyerte el az EcoVadis Platina medálját a 
2020-ban végzett fenntarthatósági és CSR tevékenységéért. A fenn-
tartható fejlődésben évről évre elért eredményei alapján a BorsodChem 
az értékelésben résztvevő vegyipari és rokon ágazatokban működő 
vállalatok legjobb 1 százalékába került.

Az EcoVadis elsősorban azt méri és 
értékeli, hogy egy vállalat meny-
nyire integrálta a fenntarthatóság 
és a CSR alapelveit az üzleti és 
menedzsment rendszerébe, bele-
értve a globális ellátási láncokban 
szereplő vállalatokat is. Az EcoVa-
dis egyedi módszertannal dolgozó, 
független és világszerte elismert 
szervezet, amely jelenleg 160 or-
szágban, 200 iparágban mintegy 
75.000 szervezet fenntarthatósági 
tevékenységét elemzi és értéke-
li. Az elemzés a környezetvéde-
lem, a munkaügy és emberi jogok, 
az etika, valamint a fenntartható 
beszerzés témaköreiben értékeli 
a vállalat teljesítményét, feltárja 
az erősségeket és a fejleszthető 
területeket. A módszertan olyan 
nemzetközi sztenderdekre épül, 
mint a GRI (Global Reporting Ini-
tiative), az ISO 26 000 szabvány, 

valamint követi az ENSZ Globális 
Megállapodásának (UNGC) alap-
elveit is.
Az EcoVadis mostani felminősítése 
a BorsodChem működési alapelve-
inek, folyamatainak felülvizsgála-
tán és értékelésén alapul. 
A kapott, eddiginél is magasabb 
pontszám annak köszönhető, 
hogy a vállalat átfogó fenntart-
hatósági irányelveket követ, ak-
tívan közreműködik olyan nem-
zetközi szakmai szervezetek 
munkájában, mint az UNGC és TfS 
(Together for Sustainability), va-
lamint a fenntarthatósági szem-
lélet beszerzési elvekbe történő 
integrálásával és fejlesztésével 
jelentős javulást ért el a fenn-
tartható beszerzés területén. A 
BorsodChem továbbá dicséretet 
kapott a környezetvédelmi tö-
rekvéseiért, valamint az EcoVadis 

elismerte a vállalat etikai maga-
tartását és az emberi jogok tisz-
teletben tartását is.
Az EcoVadis komplex és egysé-
ges értékelési módszertanának 
segítségével a BorsodChem fel 
tudja deríteni az iparág számára 
mérvadó elsődleges fenntartható-
sági kockázatokat, a szabályozási 
környezet változásait, valamint 
kiválaszthatja az aktuális fókusz-
területeket és megoszthatja a jó 
gyakorlatokat, ezzel elősegítve 

a vállalat fenntarthatósági telje-
sítményének további fejlődését.
A kiváló minősítés azt tükrözi, hogy 
a BorsodChem, mint felelős és ma-
gas minőséget biztosító szállító, 
partner és munkáltató Magyar-
országon, elkötelezett mind a ve-
vők, a különböző érdekelt felek és 
a munkavállalók irányába, mind 
pedig a folyamatos fenntartható 
fejlődés iránt.

KÁTYÚZÁS

TÉLEN IS JAVÍTJÁK AZ ÚTHIBÁKAT
FAKIVÁGÁS

KAZINCBARCIKA TOVÁBBRA 
IS ZÖLD VÁROS MARAD Kazincbarcika Város Önkormányzata évente végeztet ütemezési 

terv szerinti útjavítási munkálatokat a városban, ám a nagyobb for-
galmú utakon az időjárásnak és a fokozott útterhelésnek köszön-
hetően visszatérő problémát okoznak a kátyúk. Kritikus területek 
leginkább a Mátyás király és az Attila úton alakultak ki, de a város 
több pontján is létrejöttek forgalmi és gépjármű biztonsági szem-
pontból aggályos repedések és gödrök. 

A kátyúk kialakulása több té-
nyező miatt jöhet létre: leg-
gyakrabb az aszfaltréteg re-
pedésein keresztül bejutó víz, 
ritkábban az útszerkezetet ért 
erős mechanikai hatás vagy pá-
lyaszerkezeti hiba, esetleg talaj-
mechanikai probléma okozza a 
gondot. 
– Az aszfaltkeverő telepek nyi-
tására még nem került sor, ezért 
az úthibák javítását úgyneve-
zett hidegaszfalt-bedolgozás-
sal igyekszünk kezelni. Az idő-
járási viszonyok egyik kátyúzási 
technikához sem ideálisak, de a 
hidegaszfaltos eljárás enyhíteni 
tudja az úthibák veszélyeit. En-
nek előnye, hogy gyors és nem 

igényel nagy forgalomtechnikai 
kizárást; hátránya viszont, hogy 
nem megfelelő időjárási körül-
mények között a nedvesség, 
fagy, és nagy forgalmi igény-
bevétel mellett „kijáródhat”. Ez 
esetben az útjavítások alkal-
mával korrekcióra van szükség. 
Kérjük, hogy ezeken a részeken 
vezessenek fokozott figyelmes-
séggel és óvatosan! – mondta el 
Halász Béla, a városüzemeltetési 
osztály vezetője.
Ha kátyút észlelnek, akkor a 
Kolor APP városüzemeltetési 
applikáción keresztül közvet-
lenül is tudnak jelzést küldeni, 
amely segítséget nyújt a szak-
embereknek.

– A bejelentéseket listázzuk, és 
annak megfelelően igyekszünk 
minden évben a kátyúzási és 
útfelújítási terveket elkészíte-

ni a rendelkezésre álló források 
függvényében – árulta el a vá-
rosüzemeltetési osztály veze-
tője.

Már a tavalyi évben megtörtént a közlekedést akadályozó, a játszóte-
reken lévő vagy a parkoló autókra veszélyt jelentő és a közművekben 
kárt okozó vagy azok akadálytalan működését zavaró faágak, gallyak 
nagy részének eltávolítása a városban. Ezután az önkormányzat kez-
deményezésére egy részletes ütemterv alapján azokat a fákat kezdték 
el kivágni a Barcika Park Nonprofit Kft. munkatársai, amelyek az előze-
tes, szakemberek által végzett, lakossági bejelentéseket is tartalmazó 
felmérés alapján betegek, elöregedettek vagy veszélyt jelentenek.

– A fakivágás elrendelése nagyon 
hálátlan feladat, viszont sok eset-
ben feltétlenül szükséges és el-
kerülhetetlen. Ha emlékeznek az 
olvasók, csak a tavalyi évet ho-
zom példaként, számos olyan 
eset történt, hogy a szélsőséges 
időjárás miatt épületekben vagy 
autókban, játszótéri eszközök-
ben okozott kárt egy-egy letört 
ág vagy kidőlt fa. Az idősebb, a 
legtöbbször akár városunkkal 
egyidős példányok sok esetben 
légvezetékekbe lógtak vagy gyö-
kérzetük feltörte az utat, meg-
rongálta a vízvezetékeket vagy a 
zárt csapadékelvezető rendsze-

reket, ezért vált szükségessé az 
eltávolításuk. Az önkormányzat 
városüzemeltetési osztálya kizá-
rólag olyan példányok gallyazását 
vagy kivágását engedélyezi, me-
lyek esetében nincs megoldás a 
megmentésre az emberi életben 
vagy ingó, ingatlan tulajdonokban 
okozott károk elkerülése végett 
– nyilatkozta lapunknak Klimon 
István alpolgármester. 

– Az ezidáig kivágott fák mind-
egyike veszélyeztette a parko-
ló autókat, illetve sűrű forgalmi 
útvonal mellett helyezkedtek el. 
Mivel az utóbbi hetekben jelentős 

mennyiségű hó esett és extrém 
hideg volt az időjárás, a fő szem-
pont a jeges, hóteher alatti fák 
eltávolítása volt. Ezzel párhuza-
mosan a fagyöngymentesítés van 
folyamatban a Mátyás király úton 
– mondta el Lukács Lívia, a Barci-
ka Park Kft. ügyvezető igazgatója, 
aki hozzátette, hogy a KolorAPP 
városüzemeltetési applikáción a 
lakosságtól számos helyről érke-
zett olyan jelzés, hogy a hó és a 
fagy miatt lehasadt faágak eltá-
volítását kérték. A kft. munkatár-
sai az érintett területeken folya-
matosan végzik a munkálatokat.
A fákat, zöld növényeket minden 
kazincbarcikai szereti, egy-egy 
darabhoz akár személyes élmé-
nyek is fűződnek, ezért sokszor a 
lakók érzékenyen reagálnak arra, 
ha fakivágásra kerül sor.
– Sajnálom a régi fákat, mert hoz-
zá nőttek a szívemhez, viszont 
ha emberi életet kockáztatnak, 
akkor ki kell vágni, és lehetőleg 
pótolni kell azokat. Az ismerőse-
im közül, aki még először járt itt 
Barcikán, legtöbben azt mondták, 
hogy de jó, hogy itt ennyi fa van, 
nagyon hangulatos. Én is osztom 
a véleményüket, Dunaújvároshoz 
tudnám hasonlítani Kazincbarci-
kát – fejtette ki véleményét Új-
házi Dávid. 
– Nagyon szeretem a fákat, de 
ha szükséges és veszélyt jelent 
már a lakosságra egy-egy elöre-
gedett példány, akkor fájó szív-
vel, de egyetértek a kivágásával. 
Mindenesetre minden ilyen fa he-
lyére új kerüljön, hogy az utókor is 
ugyanolyan ligetes városban él-
hessen, mint mi! Különösen tet-

szik, hogy pár különleges egyed 
is került az utóbbi időben kiülte-
tésre, ilyen például a ginkgo biloba 
– mondta Kismarton Zsolt. 
– Számomra egy fa minél öre-
gebb, annál értékesebb. Vélemé-
nyem szerint egyedenként fel kell 
mérni, mennyire jelent veszélyt, 
valamint megoldási javaslatokat 
keresni, és csak végső esetben 
döntést hozni a kivágásról. Erdész 
unokatestvérem dicsérte Barci-
kát, amikor nyáron nálam járt. 
Szerinte is csodálatos látványt 
nyújt, hogy ennyi növényt ültet-
tek – fejtette ki nézeteit Róbert 
hozzátéve, hogy ezeket óvni és 
folyamatosan pótolni kell, mel-
lette pedig létre lehetne hozni a 
városban olyan területeket, ahol 
egyáltalán nem történik vágás, 
hagyni, hogy majd unokáink is lát-
hassák és büszkék legyenek rá, 
hogy ezeket őseik ültették.
Kazincbarcika méltán nyerte el 
több alkalommal a Virágos Ma-
gyarország Mozgalom elisme-
rését, sőt a legrangosabb Arany 
Rózsa díjat is, hiszen a városve-
zetés kiemelt figyelmet fordít a 
zöldterületek megtartására, bő-
vítésére településünkön. A zöld-
felületek pótlását és bővítését a 
beruházások során minden eset-
ben szerződéses kötelezettség-
ként jelölik meg. A kivágott fákat 
folyamatosan pótolják, valamint 
évről évre több tucat újabb nö-
vényt ültetnek. 2019-ben példá-
ul a város közterületein összesen 
közel háromszáz csemetét ültet-
tek a „65 ezer növény a 65 éves 
városba” elnevezésű közösségi 
akció keretében.

Egy autóra dőlt a fa az Egressy úton 2019-benEgy autóra dőlt a fa az Egressy úton 2019-ben

A vihar miatt leszakadt ág akadályozza a közlekedéstA vihar miatt leszakadt ág akadályozza a közlekedést

A 65000 növényt a 65 éves városba akcióban A 65000 növényt a 65 éves városba akcióban 
számos közöség vett résztszámos közöség vett részt
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12. A mintavételi ponton naponta kb. 50-60 beteg tesz-
telhető.

13. Az OMSZ munkatársainak kérése, hogy a megbeszélt 
időpontra minden esetben pontosan érkezzenek!

A vakcina típusától és mennyiségétől is függ  
az oltás sorrendje

Azt, hogy hetente hány embert tudnak oltásra meg-
szervezni a háziorvosok az aktuálisan rendelkezésre álló 
vakcina mennyisége határozza meg. A vakcinahiány, 
illetve a különböző vakcinák alkalmazási előiratai miatt a 
sorrendet az is befolyásolja, hogy mennyi és milyen oltó-
anyag van éppen, és ezeket milyen korosztályoknál lehet 
alkalmazni.
A heti feladataikat, a névlistát és az eloltható vakcinák 
számáról, fajtájáról szóló tudnivalókat a Nemzeti Egész-
ségbiztosítási Alapkezelő és a megyei oltási bizottságok 
küldi el a háziorvosoknak.
A lista egyben egy prioritási rend is, a praxishoz tartozó 
legidősebbtől halad sorban életkor szerint és figyelembe 
veszi az oltandó idős ember dokumentált krónikus beteg-
ségeit is.
Kazincbarcikán az országos rendelkezések alapján zajlik 
az oltás, itt is megkezdődött a 60 év alatti, krónikus bete-
gek oltása. Minden körzethez egyedi oltási programok 
vonatkoznak hetente, kéthetente az oda tartozó betegek 
életkora, betegségei szerint.
A háziorvosok a névlista alapján döntik el, hogy ki, mikor 
és melyik vakcinával oltható. Február 23-áig 247 kazinc-
barcikai lakos kapta meg az oltás első vagy második 
adagját, ami az információink szerint várhatóan egy héten 
belül meg fog sokszorozódni, mivel február 28-áig továb-
bi 700 oltásra való vakcina érkezik a praxisokba.Jelenleg 
a Pfizer, az AstraZeneca, a Szputnyik, valamint Shinop-
harm oltóanyagok állnak rendelkezésre a városban Az 
eddigi tapasztalatok szerint nem merült fel komolyabb 
mellékhatás egyetlen esetben sem. A regisztráltak közül 
volt olyan, aki nem fogadta el a nemzetközi engedéllyel 
nem rendelkező vakcinát, vagy egyáltalán nem kérte az 
oltást.
Az önkormányzat a Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató 
Központon keresztül segíti az idősek háziorvoshoz vagy 
oltópontra való szállítását.

A háziorvosokhoz érkezett lista alapján a 60 és 70 év 
felettiek oltása rendben megtörtént.
A Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ idős és 
hajléktalanellátó intézményeiben rendben lezajlott a 
regisztrált munkatársak és ellátottak második, illetve 
elmaradt első oltásának beadása.

A 60 év feletti nyugdíjasok levélben is regisztrálhatnak

A koronavírus elleni védőoltás önkéntes és ingyenes, 
viszont regisztrációhoz kötött. Regisztrálni a vakcinainfo.
gov.hu oldalon lehetséges egy online űrlap kitöltésével. 
A vakcinainfo.gov.hu oldalon, a regisztráció során a nevet, 
lakcímet, életkort, taj-számot és a kapcsolattartáshoz 
szükséges telefonszámot, e-mail-címet kell megadni. 
Erre azért van szükség, mert később a kapcsolattartá-
si adatok révén tudják tájékoztatni a regisztráltakat, az 
oltással kapcsolatos fontos információkról. Fontos, hogy 
az oltás sorrendjét nem a jelentkezés időpontja, hanem 
a veszélyeztetettség mértéke határozza meg. Az oltás 
helyszínéről és pontos időpontjáról minden esetben a 
háziorvostól kapnak értesítést. 
Regisztrálni nemcsak online, hanem postai úton is lehet. 
A Magyar Posta Zrt. közleménye szerint a levelet minden 
60. életévét betöltött nyugdíjas megkapja. A Nemzeti 
Népegészségügyi Központ levelében, a tájékoztató mel-
lett egy regisztrációs lap és egy válaszboríték is található, 
amelynek kitöltésével és visszaküldésével a nyugdíjasok 
regisztrálhatnak a koronavírus elleni védőoltásra.

A városi nevelési-oktatási intézményekben jelenleg  
nincs koronavírus-fertőzéssel érintett, de sok a nem 

COVID-19 által megbetegedett gyerekek száma. 
Fokozottan ügyeljenek a gyermekek higiéniájára!

A kazincbarcikai bölcsődékben, óvodákban és iskolákban 
jelenleg nincs koronavírus-fertőzésben érintett személy. 
A múlt heti közleményünkben adtunk tájékoztatást arról, 
hogy sok kisgyermeknél jelentkeztek enyhe torokfájással, 
hasmenéssel és hőemelkedéssel járó egyéb felsőlég-
úti megbetegedések. Azóta többen meggyógyultak, így 
kevesebb lett a hiányzó. A bölcsődékbe és az óvodákba 
járó gyermekek száma 80% körül mozog. Az intézmé-
nyekben továbbra is fokozottan ügyelnek a rendszeres 
fertőtlenítésre, a dolgozók és a gyermekek higiéniájára, 
a fertőzések terjesztésének megakadályozása érdekében 
érdemes hazaérkezéskor is kezet mosni, illetve, ha lehető-
ség van rá használjanak fertőtlenítőszert is!

A rendszeres intézményi fertőtlenítés ellenére a vírus 
sajnos bármelyik intézmény falai között megjelenhet, a 
fertőzést bárki beviheti, ezért nagyon fontos a dolgozók, 
a szülők és amennyire lehet, a gyerekek szabálykövető 
magatartása. 
Amennyiben gyermekükön vagy magukon légúti fertőzés 
tüneteit észlelik, kérjük, hogy ne menjenek közösségbe, 
maradjanak otthon!

Ahol csak teheti, viseljen maszkot!

A COVID-19 koronavírus közel egy éve jelent meg először 
igazolt formában Magyarországon. Kutatók, tudósok, orvo-
sok százai foglalkoznak a vírus elemzésével, terjedésének 
folyamatával, a védőoltások kifejlesztésével. Világszinten 
a járványügyi szakemberek azt javasolják, hogy ahol csak 
lehet, viseljünk maszkot, és helyesen tegyük azt, takarjuk 
el vele a szánkat, orrunkat. Így lehetünk a legnagyobb biz-
tonságban.
Az utóbbi hónapokban a vírusról egyre többet tudunk meg 
a szakemberek segítségével. A rendelkezésre álló, pl. sze-
rológiai tesztek, melyeket korábban az önkormányzat is 
végeztetett a városi intézmények, cégek dolgozóin, megmu-
tatják, hogy rengeteg esetben tünetmentes vírushordozók 
vannak/voltak a lakosság körében. Ők nem tudnak/tudtak 
arról, hogy megfertőződtek a koronavírussal, így akaratukon 
kívül terjeszthetik/terjeszthették azt bárhol, veszélyeztetve 
a krónikus betegeket, időseket, gyengébb immunrendszerű-
eket. Ezekben a hetekben, amikor az oltási ütem még lassú, 
a járvány továbbra is jelen van, fontos, hogy türelmesek 
maradjunk és vigyázzunk magunkra, családunkra, egymás-
ra! Ezért szükséges maszkot viselnünk, ahol csak tehetjük. 
Egyrészt, hogy tudtunkon kívül ne fertőzzünk meg másokat, 
másrészt, hogy saját egészségünket védjük vele.
A koronavírus-fertőzöttek száma ugyan csak lassan emelke-
dő tendenciát mutat, ám az elmúlt hetekben nőtt az egyéb 
felsőlégúti betegségek aránya a városban. Kazincbarcika 
közterületein február 12-étől nem kötelező maszkot viselni, 
de mindenképp ajánlott, hiszen ezzel nemcsak a korona-
vírus, hanem egyéb cseppfertőzéssel terjedő kórokozó is 
elkerülhető. Bár az oltások folyamatosan zajlanak, ha valaki 
bármilyen akut, lázas betegségben szenved, annak nem 
adható be a vakcina. Érdemes ezt is figyelembe venni, 
különösképpen az idős korosztály, a krónikus betegek, a fer-
tőzés szempontjából kiemelten veszélyeztetettek esetében. 
A saját és a mások védelme érdekében ne csak beltéren, 
hanem a forgalmasabb közterületeken is viseljünk maszkot, 
különösen a bankok, posta, oktatási és szociális intézmények 
közelében, valamint ahol nem tartható a 1.5-2 méteres távol-
ság. Amennyiben az aktív fertőzöttek száma megnövekszik, 
úgy Kazincbarcika Város Önkormányzata ismét visszaállítja 
a közterületi maszkviselési kötelezettséget.

Továbbra is tilos a játszóterek látogatása

A jó idő beköszöntével egyre többen jelezték, hogy sze-
retnék a gyerekeket a játszótérre vinni. A helyi szabályozás 
szerint bár a közterületeken már nem kötelező, de aján-
lott a maszk hordása, ám a játszóeszközök használata – a 
folyamatos tisztítás és fertőtlenítés ellenére is – fokozott 
fertőzést jelent, ezért továbbra is tilos a játszóterek látoga-
tása Kazincbarcikán.
A koronavírus-fertőzöttek száma ugyan csak lassan emelkedő 
tendenciát mutat, ám nőtt az egyéb felsőlégúti betegségek 
aránya, főként a kisgyermekek körében. Az országos esetszá-
mok alapján ismét várható, hogy több lehet majd a COVID-19 
fertőzött városunkban is. Kazincbarcika közterületein ugyan 
nem kötelező maszkot viselni, de mindenképp ajánlott, hiszen 

ezzel nemcsak a koronavírus, hanem egyéb cseppfertőzéssel 
terjedő kórokozó is elkerülhető. Bár az önkormányzat tervezi 
a játszóterek nyitását, de jelenleg sajnos még azzal lehet a 
leginkább megakadályozni a kórokozók terjedését, ha egyál-
talán nem látogatjuk ezeket a helyeket, hiszen a gyermekek 
távolságtartása nem kivitelezhető, a játszóeszközök felületei 
pedig fokozottan fertőzésveszélyesek.
Kérjük türelmüket, hogy megvédhessük gyermekeink egész-
ségét és saját egészségünket!

Márciusban is működik a Kazincbarcika Város 
Önkormányzata által biztosított, akut koronavírus 

fertőzés kimutatására alkalmas OMSZ  
PCR-mintavételi pont

Az elmúlt két hétben stagnált a mintavételek száma, de 
az esetszámok tekintetében az országos tendencia azt 
mutatja, hogy várhatóan ismét növekedni fog az igény a 
tesztelésre. A PCR-mintavételi ponton márciusban is fel-
készülten várják a betegeket.
Ak iknek egészségi  á l lapota megengedi ,  és 
szeretnék felgyorsítani a háziorvos/Nemzeti Népegész-
ségügyi Központ által elrendelt mintavételt, lehetőségük 
nyílik, hogy előzetes telefonos időpontegyeztetést köve-
tően személyesen jelenjenek meg a Kazincbarcika Város 
Önkormányzata által biztosított szűrőponton.
A vizsgálat gyorsítása érdekében gyorsteszteket is 
alkalmaznak, amely, ha pozitív eredményt mutat, nincs 
szükség további mintavételre, azt a Népegészségügyi 
Központ elfogadja. Ha tüneteket produkál valaki, és nega-
tív lett a gyorstesztje, akkor elvégzik a PCR-mintavételt is.

Fontos tudni:
1. A PCR-tesztelést továbbra is a háziorvos/NNK rendeli 

el a beteggel történő telefonos konzultációt követően.
2. A beteg a háziorvossal történő telefonos konzultáció 

során jelezheti, hogy egészségi állapota engedi vagy 
sem, hogy a tesztet a mintavételi ponton vegyék le.

3. A mintavételi pontra időpontegyeztetés nélkül nem 
lehet bejutni.

4. Az időpontegyeztetést a háziorvos PCR-teszt iránti 
jelzését követően az Országos Mentőszolgálat végzi, 
az OMSZ telefonon veszi fel a kapcsolatot a beteggel. 
A mintavételi ponton történő szűrési lehetőség ekkor 
is egyeztethető.

5. A mintavételi pont Kazincbarcika, Fő tér 35. fszt. 1. 
szám alatt 8.00-22.00 óra között üzemel. A betegeket 
előzetesen 10 perces időeltéréssel hívja be az OMSZ.

6. A mintát az OMSZ munkatársai veszik le.
7. A mintavételi pontra kizárólag autóval (tömegközleke-

dés kizárt) érkezhet a beteg.
8. A mintavételi pontra kizárólag hívásra lehet belépni, a 

hívásig az autóban kell várakozni.
9. A mintavételi pont előtt az önkormányzat két darab 

parkolóhelyet biztosít a tesztre érkezők számára.
10. A mintavételi ponton egy időben az OMSZ munkatár-

sain kívül egy fő tartózkodhat.
11. Az OMSZ munkatársai minden beteg után fertőtlení-

tést végeznek.

VIGYÁZZUNK EGYMÁSRA KAZINCBARCIKÁN!VIGYÁZZUNK EGYMÁSRA KAZINCBARCIKÁN!
KORONAVÍRUS-JÁRVÁNY

SZITKA PÉTER  SZITKA PÉTER  
polgármester polgármester 

KLIMON ISTVÁN  KLIMON ISTVÁN  
alpolgármesteralpolgármester

KÖSZÖNJÜK, HOGY VIGYÁZNAK EGYMÁSRA!KÖSZÖNJÜK, HOGY VIGYÁZNAK EGYMÁSRA!
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TISZTELT ÜGYFELEINK!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a  

hulladékszállítás rendje nem változik a 
március 15-ei ünnepnap alkalmával. 

A hulladékot változatlanul, a korábbi  
megszokott rend szerint szállítjuk el. 

Kérjük, hogy a hulladékgyűjtő edényeket és 
zsákokat a szállítás napján legkésőbb reggel  

6 óráig szíveskedjenek kihelyezni.

Az ügyfélszolgálati irodák és a 
hulladékudvarok 2021. március 15-én 

ZÁRVA TARTANAK.
Ügyfélszolgálat elérhetőségei:

E-mail: ugyfelszolgalat@bmhnonprofit.hu

Telefon: +36 21 3500 111
Levelezési cím: 3510 Miskolc, Pf. 583

BMH Nonprofit Kft.

ÁPRILISBAN INDUL 
A HÁZHOZ MENŐ 

ZÖLDHULLADÉK GYŰJTÉS
A BMH Nonprofit Kft. 2021. évben áprilisban indítja a 

házhoz menő zöldhulladék gyűjtést.

Azok az ingatlanhasználók, akik rendelkeznek maximum 
240 literes zöldhulladék gyűjtésre rendszeresített 

gyűjtőedénnyel, azoknak elsődlegesen gyűjtőedényből 
történik az ürítés, a zsák használatának mellőzésével.  

A zöldhulladék gyűjtésére alkalmas ingyenesen 
biztosított zsák továbbra is megmarad, azonban pótlásuk 

ingatlanonként és ürítésenként legfeljebb 4 darabig történik. 
A zöldhulladék elszállítását a jövőben  

április 1. –november 30. közötti időtartamban végezzük. 

A zsákokba, illetve gyűjtőedénybe helyezhető 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, illetve edények mellett. 
Munkatársaink a nem kötegelt ágakat nem szállítják el!

Kérjük, ügyeljenek arra, hogy a zsákokba és 
gyűjtőedényekbe kizárólag zöldhulladék kerüljön! 

Amennyiben munkatársaink a zöldhulladékos zsákokban  
és edényekben háztartási vagy egyéb nem odavaló  

anyagot találnak, akkor azokat nem szállítják el.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a korábbi évekhez hasonlóan, 
a zöldhulladék elszállítása kéthetente történik. Kérjük, a 
megtelt zsákokat és edényeket a gyűjtési időpontoknak 
megfelelően reggel 6 óráig helyezzék ki az ingatlan elé.

A zöldhulladék elszállításának időpontjairól a www.
bmhnonprofit.hu oldalon a saját településüket kiválasztva a 

2021. évi hulladéknaptárból tájékozódhatnak.

Amennyiben a zsák, illetve edény űrméretét meghaladó 
zöldhulladék keletkezik, az ingatlannál összegyűjtött 

zöldhulladék hulladékudvarainkban negyedévente 250 
kilogrammig ingyenesen leadható.

BMH Nonprofit Kft.
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KAZINCBARCIKAI KÉZILABDA SPORT EGYESÜLET

NB II ÉSZAK-KELET 
2020/21 MÉRKŐZÉSEK 

EREDMÉNYEI 
Női

9. mérkőzés:  KKSE - Füzesabonyi SC  19:24
10. mérkőzés: Vitka SE - KKSE  27:22 

A kazincbarcikai csapat jelenleg a tabella 7. helyén áll.

Férfi

9. mérkőzés: KKSE - Hajdúböszörményi TE  31:26 
10. mérkőzés: Kisvárdai KC - KKSE  41:31
11. mérkőzés: Nyírbátori BSC - KKSE  31:28
12. mérkőzés: KKSE - Hajdúnánás  31:31 

A kazincbarcikai csapat jelenleg a tabella 2. helyén áll.

„ R E M É LE M , UTCÁT IS FOG NA K RÓLA M E LN EV EZN I!”

MAGYAR KORCSOLYÁZÁS NAPJA
A korcsolyasport dicsőségfalán aranybetűs dátum 2018. 02. 22., ami-
kor a Burján Csaba, Knoch Viktor, Liu Shaoang és Liu Shaolin Sándor 
alkotta rövidpályás gyorskorcsolyaváltó megszerezte Magyarország 
első téli olimpiai aranyérmét Pjongcsangban. A történelmi teljesítmény 
előtt tisztelegve február 22-e a Magyar Korcsolyázás Napja lett. Liu 
Shaolin Sándor a következőképpen emlékszik erre a napra.

– Hogyan emlékszik vissza erre 
a nem mindennapi eseményre, 
milyen érzésekkel tért haza az 
olimpiáról?
– Lassan 3 éve, hogy nyertünk, 
még mindig jó visszaemlékezni, 
mindig nagyon örülök, ha felteszik 
ezt a kérdést, hogyan emlékezek 
vissza erre az olimpiára. Volt benne 
jó és rossz is, de nemcsak a győ-
zelmet kellene kiemelni az olim-
piáról, hanem a küzdelmet is, az 
utat, mennyi idő alatt jutottunk el 
idáig, hogy egy téli olimpiáról ara-
nyéremmel tudjunk hazaérni. Egy 
olimpiai aranyéremmel hazajönni 
fantasztikus érzés, és nagyon so-
kan mondják, hogy az olimpia egy 
sportoló számára nagyon külön-
leges, viszont addig, ameddig nem 
éltem át, milyen részt venni egy 
olimpián, vagy olimpiai bajnokként 
hazajönni, addig el se tudtam kép-
zelni, hogy tényleg milyen érzés.

– Mit szól ahhoz, hogy a győzel-
mük után hivatalosan is február 
22-e lett a Magyar Korcsolyázás 
Napja?

– Nagyon jó érzés, és ha már nem 
leszek, akkor remélem utcát is 
fognak rólam elnevezni. Örülök, 
hogy ezt még így aktívan átél-
hetem, hiszen miattunk lett ez a 
nap és reméljük, hogy a jövőben 
még nagyobb lesz, hogy jövőre 
február 22-én mindenkinek lesz 
lehetősége akárcsak egy napig is 
korcsolyázni.

– Sokan választják télen kikap-
csolódásként, sportolásként a 
korcsolyázást. A példaértékű 

önkormányzati és egyesületi 
együttműködés eredményeként 
Kazincbarcikán hamarosan jég-
csarnok épül. Kiknek ajánlaná a 
gyorskorcsolyát?
Örülök, ha a mi sikerünk lega-
lább egy pár százalékban is hoz-
zásegítette ahhoz az embereket, 
hogy Kazincbarcikán egy jégpálya 
tudjon megépülni, az utánpótlás 
tudjon erősödni, valamint minél 
többen tudjanak korcsolyázni. 
Remélem, hogy majd a megnyitó-
ra is meg fognak hívni, hogy részt 
vehessünk az átadó ünnepségen, 
mert az mindig jó élmény.

– Most, hogy a koronavírus mi-
att zárva tartanak a jégpályák, 
hogyan edzenek, mennyi verse-
nyük van?

– Szerencsére a sportolásra, 
edzésekre megvannak a lehető-
ségek, a versenyek voltak háttér-
be szorulva. Az idei szezonban két 
versenyünk lesz, volt egy Európa 
Bajnokság, és most fogunk utazni 
a világbajnokságra. A versenyekből 
nagy hiány volt, az nagyon hiány-
zott. Az itthoni életben szerencsé-
re sok minden nem változott, talán 
több időnk volt edzeni, magunkkal 
foglalkozni, úgyhogy jobban átlát-
juk a jövőt, miben és hova szeret-
nénk tovább fejlődni, de szerencsé-
re tényleg nem változott semmi.

– Mióta megnyerték az aranyat, 
van-e esetleg valami hagyomá-
nyuk, szokásuk ezen a napon? Idén 
terveztek valamilyen különleges 
programot?
– Az elmúlt két évben a városligeti 
műjégpályára mentünk ki korcso-
lyázni, amit idén sajnos nem fogunk 
tudni megtenni. Ezért szeretnék 
majd egy élő adást indítani, hogy 
egy kicsit közelebb kerüljek a rajon-
gókhoz, szurkolókhoz és a támo-
gatókhoz. Aznap én biztos korcso-
lyázni fogok, hiszen reggel edzésem 
lesz. Lehet, nem leszek majd olyan 
boldog, mert most igazán nehéz 
így. Versenyedzéseink vannak a 
versenyidőszak előtt, de nagyon 
örülök, hogy el tudunk menni vég-
re megmérettetni magunkat.

SÚLYEMELÉS

SIKEREK A BACZAKÓ PÉTER 
EMLÉKVERSENYEN

Sikeresen megkezdődött az új év a KVSE Súlyemelő Szakosztályában. 
A tavalyi szakosztályi pontversenyben és az országos csapatbajnok-
ságban elért harmadik helyezést követően az idei első ellenőrző ver-
senyen is jól szerepeltek a kazincbarcikai súlyemelők.

A tavalyi csapatbajnokság után rövid pihenőt követően már kezdetét 
is vette az alapozás a KVSE súlyemelő szakosztályánál. Januárban az 
év első versenyén igazán jól szerepeltek a súlyemelők.
Pacsuta Gergő  – Ifjúsági 1. hely (61, 180 kg)
Hernádvölgyi Dániel Zsolt  – Junior 2. hely (81, 225 kg)
Féderer Benjamin  – Junior 1. hely (81, 255 kg)
Holló Szilárd  – Felnőtt 2. hely (+109, 340 kg)
Kusai Kristóf Erik  – Felnőtt 1. hely (73, 245 kg)
Bojti Vilmos Marcell  – Felnőtt 3. hely (81, 263 kg)

– Maximálisan elégedett vagyok a versenyzőkkel. Mindenki teljesítet-
te a kitűzött célt, sőt egyéni rekordok is születtek. Mindenkinek csak 
gratulálni tudok, hiszen a fogások is kiválóan sikerültek, a versenyzők 
az időszaknak megfelelően jó állapotban vannak – árulta el Pátrovics 
Géza a KVSE szakosztályvezetője.

V EGY É SZ RÖPLA BDA C LU B K AZI NC BA RC I K A

EXTRALIGA  
2020/21 EREDMÉNYEK 

December 13.  Vegyész RCK – DEAC SNK KFT  3:0
December 19.  DEAC SNK KFT  – Vegyész RCK  0:3
Január 19.  Vegyész RCK – LV Sport Pénzügyőr SE  1:3
Január 24.  FINO Kaposvár – Vegyész RCK  3:1
Január 30.  MAFC-BME – Vegyész RCK  3:2
Február 7.  LV Sport Pénzügyőr SE – Vegyész RCK  3:1
Február 11.  Vegyész RCK – FINO Kaposvár  3:0
Február 21.  Vegyész RCK – DKSE  3:0

A kazincbarcikai csapat jelenleg a tabella 4. helyén áll.

MAGYAR KUPA
December 5.  Kistext – Vegyész RCK  0:3
Január 14.  Vegyész RCK – Kistext  3:0
Január 24.  Vegyész RCK – LV Sport Pénzügyőr SE  3:1
Február 17.  LV Sport Pénzügyőr SE – Vegyész VRCK  3:0

Fotó: HunskateFotó: Hunskate
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