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Kellemes karácsonyi ünnepeket 
és egészségben, sikerekben gazdag, 

boldog új évet kívánunk!



KÖSZÖNTŐ

KEDVES VÁROSLAKÓK!
Az idei év is tervekkel és nagy reményekkel kezdődött 
Kazincbarcikán, de sajnos, már az első hónapokban nem 
várt nehézségekbe ütköztünk. Ám ez nem vetette vissza 
a lelkesedésünket, újratervezés után folytattuk tovább a 
megkezdett munkánkat. Sikeresen véve az akadályokat 
a kötelező feladatokon kívül, a számos fejlesztés mellett 
tudtuk támogatni továbbra is a városunkban működő 
hivatásos szerveket, az egészségügyben dolgozókat 
és a városunk életében meghatározó tevékenységet 
végző civil és sportszervezeteket.
A koronavírus-járvány mindannyiunk életében új kihívá-
sokat teremtett, hiszen eddig sosem látott és tapasztalt 
problémákkal szembesültünk. Sok területen emberfe-
letti küzdelmet kívánt a mindennapi kötelezettségek 
elvégzése. 
Egész évben kiemelt feladatunknak tekintettük, hogy 
reagálva a járványhelyzet alakulására, minden olyan 
intézkedést meghozzunk, amivel megakadályozzuk a 
koronavírus terjedését és óvjuk Önöket, városunk lakóit, 

akikkel együtt sikeresen harcoltunk és harcolunk a jár-
vány ellen. Ennek ellenére sajnos a betegség városunk-
ban is jelen van, amely több család életét megváltoztatta. 
A feszült tempó, az aggódás, a mindennapos küzdelem 
sokszor felőrölte az idegeinket, és megannyiszor egy-
más ellen fordultak az emberek hol a COVID-19-cel és 
az ellene készült vakcinákkal kapcsolatos ellentétes 
vélemények, hol a politika nézetek ütközése miatt, hol 
pedig hasonló, meddő vitákra okot adó kérdések okán.
Soha nem késő mindezen változtatni. Most, a szeretet 
ünnepéhez közeledve ideje kisöpörni a szívünkből a 
dühöt és a haragot. Használjuk ki a családdal, a bará-
tokkal közösen töltött perceket! Örüljünk egymásnak, 
és legyen mindannyiunknak szeretetben, békességben 
gazdag az ünnep, hogy feltöltődve, „tiszta lappal” indul-
jon a következő esztendőnk!
Kívánjuk, hogy mindenkinek teljen egészségben, bol-
dogságban a karácsony, és jövőre váljanak valóra a 
terveink és az álmaink!
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Klimon István
alpolgármester

Szitka Péter
polgármester

Dr. Makkai Orsolya
alpolgármester



FÁKLYÁS FELVONULÁS

Idén is segíti az önkormányzat az egyházak karácsonyát
Idén december 24-én ismét fáklyás felvonulással és tűzi-
játékkal ünnepelhetjük Jézus születését az egyházak ka-
rácsonya rendezvényén.

Az Adventtől újévig programsorozat részeként a Ka-
zincbarcikai Görög Katolikus Egyház főszervezésében 
december 20-ától 27-éig ismét élő betlehemmel várják 
a látogatókat a görögkatolikus templomnál. Szenteste 
19 órakor pedig a hagyományos fáklyás felvonulásra és 
tűzijátékra invitálják a városlakókat. Az egyházak kará-
csonya szervezőit az elmúlt évekhez hasonlóan idén is 
támogatta az önkormányzat.
Kazincbarcika Város Önkormányzata a koronavírus-jár-
vány negyedik hullámának gyors terjedése miatt már 
október 25-étől nem szervez zárt terekben nagy létszámú 
rendezvényt, illetve a növekvő fertőzöttségi adatok mi-

att, kültéri, nagy létszámú programokat sem rendeznek. 
Emiatt az idei Adventtől újévig rendezvénysorozat zárt 
terű programjaira csak korlátozott létszámban, előzetes 
regisztrációt követően fogadják az érdeklődőket, vala-
mint szabadtéren sem lesznek az ebben az időszakban 
megszokott koncertek és előadások.

FÁSÍTÁS

Kazincbarcika Város Önkormányzatának 
támogatásával folytatódik az ültetés

A választókerületi képviselők kez-
deményezésére, az önkormányzat 
támogatásával harmincegy fát ültet-
tek Kazincbarcikán december 15-én. 
A Barcika Park Nonprofit Kft. munka-
társai Pásztor Lászlóval, dr. Pásztor 
Gáborral és Molnár Zoltánnal közösen 
az Alsóvárosi körúton, a Nagy Lajos 
utcán, a Göncz Árpád utcán és a Völgy-
parkban ültettek bükk-, tölgy- és ju-
harfacsemetéket.

Pásztor László választókerületi kép-
viselő, a Kazincbarcikai Városszépítő 
Egyesület titkára kiemelt feladatnak 
tekinti, hogy a körzetében több fa-
csemete kerüljön kiültetésre, amire 
lakossági igény is mutatkozik. 
Dr. Pásztor Gábor és Molnár Zoltán 
képviselők szintén örömüket fejez-
ték ki, hogy körzetükben újabb cse-

metéket telepítettek, amiket a lakók 
nagy megelégedéssel fogadtak.
A pótlás mindig olyan előnevelt, föld-
labdás csemetékkel történik, ame-
lyeknek már fejlett a gyökérzetük, 
így nagyobb eséllyel erősödnek meg 
az ültetés után. A helyszínek kivá-
lasztásánál ügyelnek arra, hogy az 

elültetett fák lombkoronája és gyö-
kérzete a későbbiekben, a növeke-
désük során se tudjanak kárt okozni 
a közművekben, illetve a járdák és 
az utak borításán, ezért előfordul-
hat, hogy nem a kivágott egyedek 
helyére kerülnek, hanem ideálisabb 
környezetbe.



www.barcikaszolg.hu

Versenytárgyalási
felhívás

Kazincbarcika Város Önkormányzata 
egyfordulós nyilvános versenytárgyalás 

útján értékesítésre meghirdeti a kizárólagos 
tulajdonában álló a kazincbarcikai ingatlan-
nyilvántartásban 1083/12 helyrajzi számú, 
1540 m2 nagyságú területen elhelyezkedő, 
730 m2 alapterületű „kivett középiskola” 

megnevezésű ingatlant, amely természetben a 
3700 Kazincbarcika, Jószerencsét úton található. 

A versenytárgyalással kapcsolatosan 
bővebb információ a http://barcikaszolg.hu/ 

weboldalon érhető el.

 Az ajánlatok benyújtásának határideje:
2022. január 21. (péntek) 11 óra.

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ

TISZTELT LAKOSSÁG!
Tájékoztatom Önöket, 

hogy Kazincbarcika Város 
Önkormányzatának
Képviselő-testülete 
2022. január 6-án 

(csütörtök) 8.00 órától 
KÖZMEGHALLGATÁST tart.

 
A közmeghallgatás helye: 

Polgármesteri Hivatal 
Kazincbarcika, Fő tér 4. szám

földszinti testületi terem 
 

Szitka Péter
polgármester

Licittárgyalási felhívás
Kazincbarcika Város Önkormányzata licittárgyalás útján értékesítésre meghirdeti az alábbi ingatlanokat:

Az egyes ingatlanokra vonatkozó licittárgyalási felhívások elérhetőek a Barcika Szolg Kft. honlapján (http://barcikaszolg.hu).

A felhívással és az ingatlanok megtekintésével kapcsolatban további információt munkaidőben 10 és 15 óra között
az alábbi elérhetőségeken nyújtunk: tel.: +36-20/229-0402; e-mail: ingatlan@barcikaszolg.hu

Hrsz. Természetbeni
cím Megnevezés Alapterület 

(m²) Induló ár Licittárgyalás 
időpontja

1351/29 Alsóvárosi körút
kivett beépítetlen 

terület
962

3 848 000.- Ft + ÁFA
(4 000,- Ft/m² + ÁFA)

2022. január 21. 
(péntek) 8 óra

1351/30 Alsóvárosi körút
kivett beépítetlen 

terület
700

2 800 000.- Ft + ÁFA             
(4 000,- Ft/m² + ÁFA)

2022. január 21. 
(péntek)

8 óra 30 perc

1126/1/A/2
3700 Kazincbarcika, 

Árpád fejedelem tér 7/B
egyéb helyiség 145

12 000 000.- Ft
+ ÁFA

2022. január 21. 
(péntek) 9 óra

1126/1/A/3
3700 Kazincbarcika, 

Árpád fejedelem tér 7/B
egyéb helyiség 145

12 000 000.- Ft
+ ÁFA

2022. január 21. 
(péntek)

9 óra 30 perc

2543/3/A/2
3700 Kazincbarcika, 

Zemplény utca 1. fsz. 2.
üzlethelyiség 54

9 100 000.- Ft
+ ÁFA

2022. január 21. 
(péntek) 10 óra

HIRDETÉS
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KOLORHÉT – kulturális és közéleti hetilap, 
megjelenik péntekenként  ISSN 2416-2531
Megjelenik havonta 12050 példányban.
Kiadó: Barcika Art Kft. 3700 Kazincbarcika, Fő tér 5. 
T.: 48/510-220  |  F.: 48/510-224 
Ügyvezető igazgató: Heidrich Zsolt
Főszerkesztő: Hegedűsné Munkácsi Mónika
Munkatársak: , Untenerné Márton Ágnes
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Hirdetésfelvétel: 20/479-4351
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
A hirdetések tartalmáért a kiadó felelősséget nem vállal! A lapban megje-
lenő cikkek, képek bármilyen formában való felhasználása a kiadó írásos 
engedélyével lehetséges.  Kéziratokat, fotókat nem őrzünk meg, és nem 

küldünk vissza. Tájékoztatjuk olvasóinkat, hogy a cikkekben, hirdetésekben 
megjelenő személyek személyes adatai az információs önrendelkezésről 
és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek megfelelően 
kerülnek kezelésre. Az adatok kezelése az érintettek hozzájárulásával 
történik. Az adatokat a hirdetések, cikkek közzététele céljából kezeljük. Az 
érintettek felvilágosítást kérhetnek az általunk kezelt személyes adatok 
köréről, felhasználásuk módjáról és céljáról, és bármikor kérhetik azok 
helyesbítését, felhasználásuk korlátozását, törlését. Az adatkezelésekkel 
kapcsolatos panasszal a fenti elérhetőségeken élhet.IM
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TISZTELT ÜGYFELEINK!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a hulladékszállítás a karácsonyi ünnepek
alatt (2021. december 24 – 26.), változatlanul, a korábbi megszokott ürítési
rend szerint történik.

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

AZ ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IRODÁK AZ ALÁBBI NAPOKON ZÁRVA TARTANAK:

2021. DECEMBER 24.
Az ügyfélszolgálati irodák 2021. december 31-én 12 óráig tartanak nyitva. 
A kazincbarcikai hulladékudvar 2021. december 23. – 2022. január 3. között zárva tart.

Az ügyfélszolgálati irodák és a hulladékudvarok nyitvatartási rendjéről
részletes tájékoztatás a www.bmhnonprofit.hu oldalon érhető el.

A 2022. január 3-tól érvényes, a 2022. évre vonatkozó
hulladéknaptárak hamarosan feltöltésre kerülnek.

Egyéb információkért látogasson el a www.bmhnonprofit.hu weboldalra
vagy keresse fel ügyfélszolgálatunkat. 

BÉKÉS KARÁCSONYI ÜNNEPEKET ÉS BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁN
A BMH NONPROFIT KFT.

MIKULÁS-KOCOGÁS

JÓTÉKONY FUTÓK KAZINCBARCIKÁN
Idén a Télapó indította el a Mikulás-kocogást december 
6-án a megújult Fő téren. A népszerű sportrendezvényre 
szép számban érkeztek nevezők, hiszen több, mint 120 
Mikulás-csomag gyűlt össze, amit a Kazincbarcikai Szo-
ciális Szolgáltató Központ a Nagycsaládosok Karácsonyán 
osztott szét a rászoruló családok közt.

Idén a Fő térről rajtolt el a már hagyománnyá vált Miku-
lás-kocogás, amire idén is egy Mikulás-csomag ellenében 
nevezhettek a résztvevők.
Összesen 110-en neveztek a népszerű sporteseményre. 
Az összegyűlt több mint 120 Mikulás-csomagot a szer-
vezők a helyszínen adták át a Kazincbarcikai Szociális 
Szolgáltató Központ igazgatójának.

István Zsolt elárulta, a csomagokat a Nagycsaládosok 
Karácsonya elnevezésű programon adták át a gyerme-
keknek. 
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JANUÁR

MÁJUS

SZEPTEMBER

AZ ÖNKORMÁNYZAT 800 000 FORINTTAL TÁMOGATTA  
A KAZINCBARCIKAI HIVATÁSOS TŰZOLTÓSÁGOT

A MAGYAR BIRKÓZÓ SZÖVETSÉG CENTENÁRIUMI  
DÍSZOKLEVELÉT KAPTA A VÁROS

FEBRUÁR

JÚNIUS

OKTÓBER

LERAKTÁK A 26-OS SZÁMÚ FŐÚT SAJÓSZENTPÉTERT  
ÉS BERENTÉT ELKERÜLŐ SZAKASZÁNAK ALAPKÖVÉT

OKTÓBERBEN A SZÉPKORÚAKAT ÜNNEPELTÜK  
AZ IDŐSEK HÓNAPJA PROGRAMSOROZATTAL

MINŐSÍTETT KÖNYVTÁR CÍM ELISMERÉST KAPOTT 
AZ EGRESSY BÉNI VÁROSI KÖNYVTÁR

ÖSSZEGYŰLT AZ SMA1-ES BETEGSÉGBEN SZENVEDŐ BURINDA 
ZSOMBOR GYÓGYKEZELÉSHEZ SZÜKSÉGES 730 MILLIÓ FORINT



2020. 12. 18.

MÁRCIUS

JÚLIUS

NOVEMBER

FELAVATTÁK A FELÚJÍTOTT SZALÉZI RENDHÁZAT 
KAZINCBARCIKÁN

MEGKEZDŐDÖTT A BIRKÓZÓ ÉS SÚLYEMELŐ 
CSARNOK KIVITELEZÉSE

ÁPRILIS

AUGUSZTUS

DECEMBER

ELISMERTÉK A KÖZBIZTONSÁGBAN DOLGOZÓ
KIVÁLÓSÁGOKAT

SOKAN LÁTOGATTAK EL 2021-BEN
A KOLORFESZTIVÁL LIGHT ÖSSZMŰVÉSZETI PROGRAMJAIRA

A CSILLAGFÜRT EGYMI PEDAGÓGUSAI ÉS DIÁKJAI GYÚJTOTTÁK 
MEG A VÁROSI ADVENTI KOSZORÚ HARMADIK GYERTYÁJÁT

BRONZÉRMES LETT A VEGYÉSZ RÖPLABDA CLUB 
KAZINCBARCIKA A MAGYAR KUPÁBAN




